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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

2014-2018 0,17 4,34

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

2014-2018

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

2014-2018 47.250,00 46,97

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

2014-2018 1,65 57,66 1,14 39,84

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 2014-2018 490.550,88 26,16 295.314,94 15,75 1.875.000,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 106.042.509,85 80,52 41.464.810,40 31,48 131.704.554,31

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 19.745.000,00 98,73 13.817.973,52 69,09 20.000.000,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.395.646,01 15,92 0,00 0,00 8.767.312,50

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 127.673.706,74 78,64 55.578.098,86 34,23 162.346.866,81

Prednostno področje 2B

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018 1,12 32,42 1,12 32,42

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 2014-2018 47.837,91 7,65 27.239,86 4,36 625.000,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 30.853.200,00 50,87 21.533.724,36 35,50 60.650.000,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 30.901.037,91 50,43 21.560.964,22 35,19 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

2014-2018 15,97 81,07 8,52 43,25

2014-2017 12,80 64,98 5,54 28,12

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

19,70

2014-2018 3,60 36,00

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 2014-2018 542.862,01 9,87 302.537,60 5,50 5.500.000,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.169.124,56 39,43 605.438,73 20,42 2.964.690,00

M03 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 2.525.445,45 57,40 568.831,60 12,93 4.400.000,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 25.731.590,39 34,88 8.748.407,69 11,86 73.761.261,70

M09 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.950,00

M14 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 22.649.449,82 69,62 14.771.092,86 45,40 32.533.333,33

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 196.463,21 5,21 0,00 0,00 3.771.750,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 52.814.935,44 42,20 24.996.308,48 19,97 125.158.985,03
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Prednostna naloga P4

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018 41,31 131,63

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

2014-2018 40,07 138,68

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

2014-2018 44,75 135,42

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 2014-2018 771.207,91 17,14 415.189,16 9,23 4.500.000,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 3.817.001,89 48,92 219.730,90 2,82 7.803.310,00

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.936.488,29 9,47 1.897.902,26 9,28 20.454.400,00

M10 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 150.804.003,18 74,07 111.940.091,16 54,98 203.607.386,67

M11 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 50.630.499,50 77,54 35.385.460,35 54,19 65.300.000,00

M13 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 168.710.049,55 63,44 161.506.124,93 60,73 265.933.333,33

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.206.323,15 21,47 0,00 0,00 5.617.500,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 377.875.573,47 65,92 311.364.498,76 54,32 573.215.930,00
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Prednostno področje 6A

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018 46,00 13,14

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 2014-2018 184.877,81 0,44 184.877,81 0,44 42.361.333,33

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 18.607.864,67 47,68 9.087.134,35 23,28 39.026.666,67

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 407.811,11 21,40 0,00 0,00 1.905.937,50

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 19.200.553,59 23,05 9.272.012,16 11,13 83.293.937,50

Prednostno področje 6B

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018 30,00 45,45

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

66,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2018 69,00 105,23

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 2014-2018 27.983.481,57 52,44 4.075.378,62 7,64 53.365.614,45

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 27.983.481,57 52,44 4.075.378,62 7,64 53.365.614,45
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Prednostno področje 6C

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018

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 2014-2018 299.779,70 3,00 299.779,70 3,00 10.000.000,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 299.779,70 3,00 299.779,70 3,00 10.000.000,00
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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 (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in slovenskega 
proračuna).

 Preglednice in slike se nahajajo na koncu tega poglavja.

UVOD

Informacije o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRP) 
2014–2020, se navezujejo na vsebino potrjenega programa (12. februar 2015) ter vse nadaljnje spremembe 
programa (zadnja, to je peta sprememba programa, je bila s strani Evropske komisije potrjena v oktobru 
2018). V okviru PRP 2014–2020 se izvaja skupno 15 ukrepov, od tega so se do 31. 12. 2018 dejansko 
izvajali naslednji:

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

nadomeščanja na kmetijah;
 M03: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila;
 M04: Naložbe v osnovna sredstva;
 M06: Razvoj kmetij in podjetij;
 M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje;
 M09: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
 M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila;
 M11: Ekološko kmetovanje;
 M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami;
 M14: Dobrobit živali;
 M16: Sodelovanje,
 M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter
 113: Zgodnje upokojevanje iz PRP 2007–2013.

V nadaljevanju je podana predstavitev izvajanja (pod)ukrepov po posameznih prednostnih področjih, ki so 
opredeljeni v 11. poglavju PRP 2014–2020: Načrt kazalnikov. Trenutno stanje izvajanja načrta kazalnikov 
podaja priloga spremljanja k temu poročilu. Vsi podatki se navezujejo na stanje na dan 31. 12. 2018. Pri 
ukrepih, ki se izvajajo v okviru vsakoletne kampanje zbirnih vlog (KOPOP, EK, OMD in DŽ), so upoštevani 
podatki po zaključku subvencijske kampanje za leto 2017 (po obračunu) ter zajem za leto 2018.

Iz PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2018 skupaj za vse ukrepe in prednostna področja odobrenih 
638.693.411,48 € (57,7 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 442.547.815,26 € (40,0 % vseh 
razpoložljivih sredstev) (preglednica 1). Napredek v letu 2018 v primerjavi s stanjem konec leta 2017 po 
prednostnih področjih je podan na sliki 1. Glede na leto 2017 je bil največji napredek na prednostnih 
področjih 2A, 3A in 6B, v sklopu katerih so se pospešeno izdajale odločbe za relevantne podukrepe, prav 
tako pa se je okrepilo izplačevanje sredstev za končane operacije.  

1 Prednostna naloga P1: Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
podeželskih območjih
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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. Vsi trije ukrepi so horizontalni, kar pomeni, da se izvajajajo na ostalih prednostnih 
nalogah in prednostnih področjih, agregirani podatki pa so zajeti v okviru prednostne naloge 1.

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 PRP 2014–2020 na voljo 11.140.000 €. Do konca leta 2018 je bilo 
odobrenih 16,5 % (1.838.816,67 €, od tega v letu 2018 576.787,28 €), izplačanih pa 9,3 % (1.040.281,56 €, 
od tega v letu 2018 341.301,34 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Napredek v letu 2018 glede na 
stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 6 % ter na ravni izplačanih sredstev 3 % glede na 
razpoložljiva sredstva podukrepa  (Slika 2).

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 1.360.000 €. Do konca leta 2018 je bilo odobrenih 
13.642,04 € (1,0 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep), izplačil še ni bilo.

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 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 €. Do konca leta 2018 je bilo 
odobrenih 46,3 % (4.986.126,45 €, od tega v letu 2018 3.553.281,81 €), izplačanih pa 7,7 % (825.169,63 €, 
od tega v letu 2018 184.551,00 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Napredek v letu 2018 glede na 
stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 33 % ter na ravni izplačanih sredstev 2 % glede na 
razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 3).

Do konca leta 2018 je bilo objavljenih 16 javnih naročil (od tega šest javnih naročil v letu 2018), za 13 od 
njih so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Izplačanih je bilo sedem javnih naročil za 63 vsebin. Skupno 
število upravičencev, ki so bili deležni svetovanja, je 6.358, od tega s področij priprave in izdelave 
programov dobrobiti živali 872 udeležencev, izdelave načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v 
prakse in metode ekološkega kmetovanja 437 udeležencev ter izdelave programov aktivnosti 5.049 
udeležencev (priloga spremljanja, preglednica B1).

1.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Ukrep se izvaja preko štirih podukrepov: M16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, 
praks, procesov in tehnologij, 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 
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dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, M16.5: 
Podpora za skupno ukrepa nje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope 
k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam ter 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.

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500 €. Do konca leta 2018 je bilo objavljenih 
osem javnih razpisov v višini 23,9 mio €, od tega šest v letu 2018 (21,1 mio € razpisanih sredstev). Vse 
odločbe so bile izdane v letu 2018 (razen za podukrep M16.2 za pilotne projekte, za katere so bile odločbe 
izdane v januarju 2019), in sicer v višini 3.206.243,48 € (16,0 % razpoložljivih sredstev), medtem ko izplačil 
še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je 
pri odobrenih sredstvih 16 % (Slika 4).

1.1.4 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih 
območjih (ciljni kazalnik T1) je doseči 3,91 % skupnih načrtovanih javnih izdatkov v okviru izplačil za 
 ukrepe M01, M02 in M16.

Do konca leta 2018 je bila na tem prednostnem področju dosežena ciljna vrednost sledeča: na ravni 
odobrenih vlog 0,91 %, izplačanih vlog pa 0,17 % (slika 5).

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 €. Izvaja se v okviru štirih podukrepov, 
katerih izvajanje je podrobneje opisano v nadaljevanju.

1.2.1.1 Podukrep M16.2: Podpora pilotnim projektom in razvoju novih proizvodov, praks, procesov in 
tehnologij

Za podukrep M16.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 8.767.312,50 €. V letu 2018 sta bila objavljena 
prva dva javna razpisa v višini 10,0 mio €. Drugi javni razpis do konca leta 2018 še ni bil zaprt, zaprl se je 
aprila 2019. Na prvi razpis je prispelo 27 vlog, pozitivne odločbe so prejeli štirje (EIP) projekti v višini 
1.395.646,01 € odobrenih sredstev (15,9 % razpoložljivih sredstev), izplačil še ni bilo (priloga spremljanja, 
preglednica B1). V okviru prvega javnega razpisa je bilo v januarju 2019 odobrenih še sedem pilotnih 
projektov v skupni višini 523.671,62 €.

1.2.1.2 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

Za podukrep M16.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 3.771.750 €. Do konca leta 2018 sta bila objavljena 
dva javna razpisa, zadnji v decembru 2018 (zaprl se je v aprilu 2019) v skupni višini 5,4 mio €. Na prvi 
razpis je prispelo 16 vlog, pozitivne odločbe so prejeli le štirje projekti v višini 196.463,21 € odobrenih 
sredstev (5,2  % razpoložljivih sredstev), izplačil še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica B1).
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1.2.1.3 Podukrep M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje 
nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Za podukrep M16.5 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 5.617.500 €. V letu 2018 sta bila objavljena prva 
dva javna razpisa v višini 6,0 mio €. Drugi javni razpis do konca leta 2018 še ni bil zaprt (zaprl se je v aprilu 
2019). Na prvi razpis je prispelo 11 vlog, pozitivne odločbe je prejelo pet (EIP) projektov v višini 
1.206.323,15 € odobrenih sredstev (21,5 % razpoložljivih sredstev), izplačil še ni bilo (priloga spremljanja, 
preglednica B1).

1.2.1.4 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

Za podukrep M16.9 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.905.937,50 €. Do konca leta 2018 sta bila 
objavljena dva javna razpisa v višini 2,5 mio €, zadnji v decembru 2018 (zaprl se je v aprilu 2019). Na prvi 
razpis je prispelo 37 vlog, pozitivne odločbe je prejelo 10 vlog v višini 407.811,11 € odobrenih sredstev 
(21,4 % razpoložljivih sredstev), izplačil pa še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica B1).

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 (ciljni 
kazalnik T2) je skupaj podpreti 60 operacij sodelovanja v okviru ukrepa M16. Do konca leta 2018 je bilo na 
tem prednostnem področju podprtih 23 operacij sodelovanja na ravni odobrenih vlog (38,3 % ciljne 
vrednosti), medtem ko izplačil še ni bilo (slika 6). V okviru ukrepa Sodelovanje gre večinoma za večletne 
projekte v trajanju do treh let, pri čemer se prva izplačila pričakuje v letu 2019. Ocenjujemo, da bo 
načrtovani cilj dosežen.

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

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 2018 objavljenih 27 javnih naročil (od tega devet v letu 
2018), za 23 od njih so bile podpisane pogodbe z izvajalci, dve usposabljanji pa je izvedlo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnem besedilu: MKGP). Izplačanih je bilo 18 javnih naročil za 79 
vsebin. V okviru slednjih se je različnih usposabljanj udeležilo 47.250 udeležencev v obsegu 4.084 ur oz. 
511 dni usposabljanj, in sicer s področja gozdarstva za varno delo v gozdu (2.226 udeležencev, prednostno 
področje 2A), usposabljanja za izvajanje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (20.115 udeležencev, 
prednostna naloga 4), ekološko kmetovanje (9.753 udeležencev, prednostna naloga 4) in dobrobit živali 
(14.828 udeležencev, prednostno področje 3A), usposabljanja, namenjena mladim prevzemnikom kmetij 
(219 udeležencev, prednostno področje 2B) ter usposabljanja za namen predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov (109 udeležencev, prednostno področje 3A) (priloga spremljanja, preglednica B1).

1.3.2 Doseganje ciljev programa
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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 
2018 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 48,1 % ciljne vrednosti 
(48.374 udeležencev), glede na izplačane vloge pa 47,0 % ciljne vrednosti (47.250 udeležencev) (slika 7). 
Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca 2023 doseženi.

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 875.000 €. Do konca 
leta 2018 je bilo odobrenih 54,5 % razpoložljivih sredstev (476.908,84 €, samo v letu 2018 159.127,16 €), 
izplačanih pa 33,8 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep za to prednostno področje (295.314,94 €, v letu 
2018 ni bilo izplačil) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu 
leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 19 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 2).

V okviru podukrepa M01.1 so bila do konca leta 2018 za prednostno področje 2A objavljena štiri javna 
naročila, od tega dve v letu 2018. Do konca leta 2018 sta bili 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 višini 128 ur usposabljanj in 742 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago 
v višini 688 ur usposabljanj.

 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 usposabljanj. Od tega je 375 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega 
dela s traktorjem v višini 128 ur usposabljanj in 705 upravičencev s področja varnega dela z motorno 
žago v višini 640 ur usposabljanj.

Skupaj je 2.226 upravičencev zaključilo usposabljanja v višini 1.584 ur oz. 198 dni usposabljanj (priloga 
spremljanja, preglednica B1).

2.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja
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Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 1.000.000 €. V letu 
2018 je bilo izvedeno prvo javno naročilo: Izvedba demonstracijskega projekta - prikaz namakalnega 
sistema, za katerega je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem v vrednosti 13.642,04 €, izplačil pa še ni 
bilo (priloga spremljanja, preglednica B1).

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 2018 izplačanih 32 vlog (30 KMG) v skupni višini 5.933.384,11 €, kar predstavlja 6,0 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2018 je bilo v okviru podukrepa M04.1 objavljenih devet javnih razpisov zaprtega tipa v 
višini 116,1 mio € (od tega v letu 2018 dva javna razpisa v višini 23,1 mio €). Skupno je bilo za zaključene 
javne razpise izdanih 1.321 odločb in odobrenih 78.865.191,11 € sredstev (od tega v letu 2018 izdanih 375 
odločb v višini 27.773.594,11 €). Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 121: 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobreno 84.798.575,22 € oz. 86,0 % 
vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Skupaj s prevzetimi obveznostmi je bilo izplačanih 796 vlog (oz. 
podprtih 826 kmetijskih gospodarstev) in 33.918.328,27 € izplačanih sredstev oz. 34,4 % vseh razpoložljivih 
sredstev, od tega samo v letu 2018 505 vlog in 23.265.047,60 € sredstev (priloga spremljanja, preglednica 
B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 28 % ter na ravni 
izplačanih sredstev 23 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 8).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 42.611 €. Celotna vrednost naložb je 109.967.873,40 €, t.j. 
povprečno 138.151 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja prevladujejo kmetije (95,7 %), sledijo gospodarske družbe (2,6 %), medtem ko so 
javni zavodi, s.p. ter zadruge zastopane pod 1,0 %. Največji delež sredstev so prejele kmetije (90,4 %),  
gospodarske družbe pa 7,4 %.

Glede na sektor pridelave je bilo največ podprtih vlog na področju prireje mleka (27,1 %), sledi druga pašna 
živina (25,6 %) ter mešana proizvodnja (19,1 %). Največ izplačanih sredstev je bilo za sektor mleko (35,8 
%), sledita sektor z mešano proizvodnjo (18,0 %) ter druga pašna živina (13,6 %) (preglednica 2 ter priloga 
spremljanja, preglednica C).

Skupno je bilo v izvajanje ukrepa vključenih 72.937 ha KZU, kar predstavlja 12,1 % glede na vsa KZU v 
Sloveniji po podatkih iz zajema rabe tal ter 57.151 GVŽ (v povprečju 9,1 GVŽ/KMG). Povprečni obseg 
kmetijskih zemljišč na ravni odobrenih vlog je bil 15,4 ha KZU, najmanjša kmetija je bila velikosti 0,93 ha, 
največja pa kar z 4.885 ha. Vključene kmetije razpolagajo s 3.851 ha gozdnih površin (povprečje 21,8 ha 
gozdnih površin na KMG).

Glede na velikost KMG je bilo največ naložb podprtih v razredu 20-50 ha KZU (30,8 %), sledi velikostni 
razred > 50 ha KZU (27,4 %) ter 10-20 ha KZU (26,0 %), medtem ko so največ sredstev prejele KMG v 
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razredu > 50 ha KZU (46,2 %) (preglednica 3 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na vrsto prevladujoče naložbe je bilo največ naložb podprtih za nakup nove kmetijske mehanizacije 
ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin (73,7 % vlog ter 60,4 % sredstev) 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 (17,1 % vlog ter 31,3 % sredstev).

Pri 40,8 % vlog so bila KMG vključena v eno od shem kakovosti, med njimi največ v shemo ekološke 
proizvodnje (54,5 % vlog in 15,4 % sredstev, t.j. 4,3 mio €).

Upravičencem, ki kmetujejo v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), je bilo 
izplačanih 65 % vseh izplačanih sredstev, od tega 29 % za gorska območja (priloga spremljanja, preglednica 
C). 

41 % izplačanih vlog je bilo za mlade prevzemnike kmetij. 22 % vlog je bilo takih, katerih naložba je 
namenjena prestrukturiranju, preostalih 78 % pa izboljšanju konkurenčnosti.  Povprečna starost fizičnih oseb 
je 40 let; v starostni skupini do 40 let je 51,8 % upravičencev, v starostni skupini nad 40 let pa 48,3 % 
upravičencev. Glede na spol je bilo 14,1 % upravičenk (priloga spremljanja, preglednica C).

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 €. V okviru tega 
podukrepa se izvajajo štiri operacije:

 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (operacija 1);
 Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 2);
 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 3);
 Ureditev gozdne infrastrukture (operacija 4).

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 2018 izplačanih 33 vlog v skupni višini 6.088.453,73 €, kar predstavlja 18,4 
% razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2018 je bilo objavljenih sedem javnih razpisov zaprtega tipa za vse operacije v višini 39,5 mio 
€, od tega sta bila v letu 2018 objavljena dva javna razpisa, in sicer za  operacijo: Gradnja namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v višini 7,0 mio € ter operacijo: Tehnološke posodobitve 
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v višini 5,0 mio €. Skupno je bilo za zaključene 
javne razpise odobrenih 369 vlog in 15.155.481 € odobrenih sredstev (samo v letu 2018 izdanih 187 odločb 
in 3.324.341 € odobrenih sredstev). Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 
in 125 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobreno 21.243.934,63 € oz. 64,2 % vseh razpoložljivih sredstev 
ukrepa. Skupaj je bilo izplačano 185 vlog in 7.546.482,13 € sredstev, kar predstavlja 22,8 % vseh 
razpoložljivih sredstev ukrepa. V letu 2018 je bilo izplačanih 89 vlog in 1.038.362,71 € sredstev. Napredek v 
letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 10 % ter na ravni izplačanih sredstev 
3 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 9).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 40.792 €. Celotna vrednost naložb je 20.367.351,84 €, t.j. 
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povprečno 110.094 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

OPERACIJA: Ureditev gozdne infrastrukture

Objavljena sta bila dva javna razpisa za namen ureditve gozdne infrastrukture (gozdne ceste in vlake) v 
višini 6,5 mio €, v letu 2018 ni bilo objave. Do konca leta 2018 je bilo odobrenih 333 vlog in 2.616.881,63 € 
sredstev (od tega v letu 2018 181 vlog in 1.460.304,63 € sredstev). Skupaj je bilo izplačanih 134 vlog in 
750.260,46 € sredstev (v letu 2018 76 vlog in 43.6515,22 € sredstev).  Povprečna višina izplačanih sredstev 
na vlogo je slabih 5.600 €. Celotna vrednost naložb je 1.928.884 €, t.j. povprečno 14.395 € na vlogo (priloga 
spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja prevladujejo zasebni lastnik gozdov (posamezniki) (95,5 %), katerim je bilo 
izplačanih tudi največ sredstev (81,7 %).

Glede na vrsto naložbe se skoraj dve tretjini vlog nanaša na gradnjo gozdnih vlak. V okviru odobrenih vlog 
bo podpora PRP 2014–2020 omogočila izgradnjo in rekonstrukcijo 385 km gozdnih cest in vlak, od tega 
največ za izgradnjo gozdnih vlak (279 km).

OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Objavljena sta bila dva javna razpisa v višini 14,0 mio €, v letu 2018 ni bilo objave. Do konca leta 2018 je 
bilo odobrenih 34 vlog in 11.707.624,06 € sredstev (od tega v letu 2018 6 vlog in 1.864.989,59 € sredstev). 
Skupaj s prevzetimi obveznostmi ukrepa 125 v okviru PRP 2007-2013 (31 vlog in 2.100.003,39 € sredstev) 
je bilo izplačanih 49 vlog in 2.808.724,41 € sredstev (v letu 2018 13 vlog in 503.432,52 € sredstev).  
Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 57.321 €. Celotna vrednost naložb je 12.269.439,29 €, t.j. 
povprečno 250.397 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

V izvedbo agromelioracij je bilo vključenih 4.659 ha.

OPERACIJI: Namakanje

Objavljeni so bili trije javni razpisi v višini 19,0 mio €, od tega dva za gradnjo namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom v višini 14,0 mio € ter en javni razpis namenjen tehnološkim posodobitvam 
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v višini 5,0 mio €. V letu 2018 sta bila objavljena 
dva javna razpisa (1: gradnja in 1: tehnološka posodobitev). Na razpise je prispelo 14 vlog (1. JR-gradnja: 2, 
2. JR-gradnja: 7 ter 3. JR-tehnološka posodobitev: 5). Do konca leta 2018 sta bili odobreni le dve vlogi (že v 
letu 2017) v okviru 1. JR v višini 831.928,29 € odobrenih sredstev, medtem ko so bile vloge za 2. JR in 3. JR 
še v obravnavi. 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). Izplačil za ti dve vlogi 
še ni bilo. Do konca leta 2018 sta bili izplačani le dve vlogi iz naslova prevzetih obveznosti v okviru ukrepa 
125 PRP 2007-2013 v višini 3.987.497,26 € (celotna vrednost naložb je 6.169.029 €).

***

Na prednostnem področju 2A je bilo v okviru podukrepa M04.1 izplačanih 796 vlog, v okviru podukrepa 
M04.3 je bilo izplačanih 185 vlog, kar je v okviru ukrepa M04 skupaj izplačanih 981 vlog (priloga 
spremljanja, preglednica B1).

2.1.3 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2A se izvaja podukrep: M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena 
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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 €. V letu 2017 je bil objavljen prvi 
javni razpis v višini 20,0 mio €. Nanj je prispelo 4.038 vlog v skupni višini 20.190.000 €. Do konca leta 
2018 je bilo izplačanih 3.948 vlog v skupni višini 13.817.973,52 €, kar predstavlja prvi obrok izplačila v 
višini 70 % odobrenih sredstev (19.745.000 €). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je 
pri odobrenih sredstvih 99 % ter na ravni izplačanih sredstev 69 % glede na razpoložljiva sredstva 
podukrepa (Slika 10).

Glede na spol vlagatelja je 77 % moških, 23 % pa žensk. Povprečna starost upravičencev je 55 let. Skupni 
obseg KZU je 28.980 ha, kar v povprečju predstavlja 7,3 ha KZU oz. 4,3 ha PKP (primerljivih kmetijskih 
površin) na vlogo. V povprečju so kmetije redile 7,8 GVŽ. Ekološkim kmetijam je bilo izplačano 2.446.500 
€ oz. 17,7 % vseh izplačil. 84 % upravičencev je bilo podprtih v gorskem območju-OMD (priloga 
spremljanja, preglednica C).

Glede na sektor pridelave prevladujejo upravičenci, ki so usmerjeni v rejo pašne živine (79,8 %) 
(preglednica 4 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na velikost KMG je bilo največ vlog podprtih v razredu 5-10 ha KZU (83,8 %), prav tako izplačanih 
sredstev (preglednica 5 ter priloga spremljanja, preglednica C).

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 2018 je bilo skupaj odobrenih 1.395.646,01 € (15,9 % vseh razpoložljivih sredstev), izplačil še ni bilo. V 
letu 2018 so bili objavljeni prvi štirje javni razpisi, dva iz naslova podukrepa M16.2: Podpora za pilotne 
projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter dva iz naslova podukrepa M16.5: 
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k 
okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

V okviru 1. javnega razpisa na podukrepu M16.2 je prispelo 27 vlog v skupni višini 6.412.060 € zaprošenih 
sredstev. Do 31. 12. 2018 so bili odobrene štiri vloge – štirje EIP projekti v skupni višini 1.395.646,01 €, 
izplačil pa še ni bilo. 2. javni razpis iz naslova tega podukrepa do konca leta 2018 še ni bil zaprt (zaprl se je 
v aprilu 2019). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 16 % 
glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 4). Med štirimi odobrenimi EIP projekti je en projekt s 
področja modelov lokalne oskrbe, en s področja razvoja tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami 
bogatih rastlin, en s področja reje različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti ter en 
projekt s področja reje različnih pasem govedi za meso in izdelke vrhunske kakovosti. Skupaj je 45 
vključenih članov v partnerstva (v povprečju 11 na odobreno vlogo). V okviru prvega javnega razpisa je bilo 
v januarju 2019 odobrenih še sedem pilotnih projektov v skupni višini 523.671,62 €.

V okviru 1. javnega razpisa na podukrepu M16.5 za to prednostno področje ni prispela nobena vloga, drugi 
javni razpis na podukrepu M16.5 do konca leta 2018 še ni bil zaprt (zaprl se je aprila 2019).

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 
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usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije, je 2,86 % podprtih KMG s podporo programa razvoja podeželja 
do konca leta 2023. Do konca leta 2018 je bilo na tem prednostnem področju podprtih 1,65 % KMG glede 
na odobrene vloge (1.193 KMG) ter 1,14 % KMG glede na izplačane vloge (826 KMG) (slika 11). 
Dosedanja realizacija izvajanja podukrepa M04.1 kaže, da programski cilj do konca leta 2023 ne bo dosežen. 
Pri načrtovanju števila podprtih kmetijskih gospodarstev se je namreč načrtoval drugačen koncept izvajanja 
podukrepa, kot se je kasneje dejansko izvajal. Med izvajanjem podukrepa se je izkazalo, da so bile podprte v 
večjem deležu naložbe večjih vrednosti, kar je imelo za posledico manjše število podprtih KMG. Zato z 
naslednjo spremembo PRP 2014–2020 predlagamo, da se ciljni kazalnik Število podprtih KMG zmanjša na 
cca. 2/3 sedanje vrednosti. Temu ustrezno bi se znižala vrednost ciljnega kazalnika z 2,86 % na 2,25 %.

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

K prednostnemu področju 2B prispevata ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja in podukrep 
M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

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 €. Do konca 
leta 2018 je bilo odobrenih 18,1 % razpoložljivih sredstev (47.837,91 €, od tega v letu 2018 19.964,57 €), 
izplačanih pa 10,3 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep (27.239,86 €, v letu 2018 ni bilo izplačil (priloga 
spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih 
sredstvih 7 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 2).

Do konca leta 2018 sta bili objavljeni dve javni naročili »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 
M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014-2020«, od tega eden v letu 2018. Zaključeno je bilo le prvo javno naročilo, v okviru katerega 
sta bili podprti dve vsebini. Skupaj je 219* mladih kmetov zaključilo usposabljanje v višini 75 ur, t.j. devet 
dni, in sicer so usposabljanja potekala s področja vsebin ekonomike kmetijskega gospodarstva ter 
poslovnega povezovanja v kmetijstvu (priloga spremljanja, preglednica B1).

* Dodatno pojasnilo: v letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 je bil naveden podatek 221 
udeležencev. Naknadno je bilo ugotovljeno, da sta bila dva mlada kmeta prisotna na dveh usposabljanjih z 
isto vsebino in sta bila upoštevana dvakrat. V tem poročilu je ta podatek popravljen. 

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 €. V obdobju 
do konca leta 2018 se podukrep na tem prednostnem področju 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 €. Do konca leta 2018 je bilo 



22

odobrenih 50,9 % (30.853.200 €) in izplačanih 35,5 % (21.533.724,36 €, od tega v letu 2018 6.754.764,36 €) 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Ker v letu 2018 ni bilo novih odobrenih vlog, je napredek glede na 
stanje na koncu leta 2017 le na ravni izplačanih sredstev, in sicer 12 % glede na razpoložljiva sredstva 
podukrepa (Slika 12).

Do konca leta 2018 so bili objavljeni štirje javni razpisi zaprtega tipa, od tega eden v letu 2018 (zaprt 15. 1. 
2019). Na razpise je prispelo skupaj 970 vlog, od 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 30.853.200 € sredstev, od tega 26.910.000 € (598 vlog) za sklop A in 3.943.200 € (212 vlog) za 
sklop B. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je 38.090 €. Do konca leta 2018 je bilo izplačanih 
808 mladih prevzemnikov.

Večina upravičencev (55,6 %) je v starostni skupini 30 do 40 let. Upravičencev v starostni skupini od 18 do 
29 let je 44,4 %, od teh le 13,8 % v starostni skupini do 23 let. Povprečna starost upravičenca je 30 let, 
upravičenke pa 32 let. Moški prevzemniki predstavljajo 80,3 %,  ženske prevzemnice pa 19,7 % vseh 
prevzemnikov (priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na sektor pridelave prevladujejo upravičenci, ki so usmerjeni v rejo pašne živine (29,1 %) ter prirejo 
mleka (28,3 %) (preglednica 6 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Upravičencem, ki kmetujejo v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), je bilo 
izplačanih 82 % vseh izplačanih sredstev, od tega 61 % za gorska območja. 16,4 % oz. 3,5 mio € je bilo 
izplačanih za ekološka KMG  (priloga spremljanja, preglednica C). 

Skupaj je bilo prenesenih 13.909 ha KZU in 14.560 GVŽ (v povprečju 17,2 ha KZU in 21,4 GVŽ). 
Preneseno je bilo 6.292 ha gozdnih površin (v povprečju 8 ha na prevzemnika) ter 20.201 ha kmetijskih 
površin (povprečno 24,9 ha na prevzemnika).

Glede na velikost KMG je bilo največ upravičencev podprtih v razredu 10-20 ha KZU (39,6 %), sledi 
velikostni razred 20-50 ha KZU (25,0 %) ter 5-10 ha KZU (23,1 %), podobni deleži veljajo tudi za izplačana 
sredstva (preglednica 7 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Izobrazbena struktura upravičencev je za slovenske razmere zelo dobra. Prevladujejo upravičenci s V. 
stopnjo izobrazbe (48,5 %), kar pomeni, da imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo. Sledijo upravičenci s 
VI. stopnjo izobrazbe (21,2 %) in  s IV. stopnjo izobrazbe (17,5 %). Le 3,2 % 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 leta 2018 je bilo na tem prednostnem področju 
podprtih 1,12 % KMG glede na odobrene in izplačane vloge (slika 13). Ocenjujemo, da programski cilj do 
konca leta 2023 ne bo dosežen. Med izvajanjem podukrepa M06.1 se je pokazalo, da je delež mladih kmetov 
z zaposlitvijo na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, ki se jim dodeljuje višji znesek podpore, znatno višji 
od načrtovanega. Posledično to pomeni, da je z večjim zneskom sredstev podprtih manjše število mladih 
kmetov in s tem dosežen tudi manjši delež KMG od načrtovanega. Zato z naslednjo spremembo PRP 2014–
2020 predlagamo znižanje ciljnega kazalnika z 3,45 % na 2,30 %.
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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 €. Do konca 
leta 2018 je bilo odobrenih 9,9 % razpoložljivih sredstev (542.862,01 €, od tega v letu 2018 202.136,26 €)  
in izplačanih 5,5 % razpoložljivih sredstev  (302.537,60 €, od tega v letu 2018 166.120,66 €) (priloga 
spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih in 
izplačanih sredstvih 4 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 2).

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2018 za prednostno področje 3A objavljenih devet javnih 
naročil, od tega tri v letu 2018. Do konca leta 2018 je bilo izplačanih šest javnih naročil za 22 vsebin. Skupaj 
je 14.937 udeležencev zaključilo usposabljanje v višini 844 ur oz. 106 dni usposabljanja (priloga 
spremljanja, preglednica B1). Od tega je bilo s področij priprave in izdelave programov dobrobiti živali 
usposobljenih 14.828 upravičencev, s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov pa 109 
upravičencev. 

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 €. Do konca 
leta 2018 je bilo odobrenih 39,4 % razpoložljivih sredstev (1.169.124,56 €, od tega v letu 2018 355.605,60 
€) in izplačanih 20,4 % razpoložljivih sredstev (605.438,73 €, od tega v letu 2018 40.950,46 €) (priloga 
spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih 
sredstvih 12 % ter na ravni izplačanih sredstev 1 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 3).

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za prednostno področje 3A objavljenih sedem javnih naročil, od tega eno 
v letu 2018. Izplačanih je bilo pet javnih naročil za 50 vsebin.  Do konca leta 2018 se je svetovanj udeležilo 
872 udeležencev (priloga spremljanja, preglednica B1). Vsi upravičenci so bili deležni svetovanj s področij 
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priprave programov dobrobiti živali.

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 4.400.000 €.

Iz naslova odobrenih vlog ukrepa PRP 2007–2013 (ukrep 133: Podpora skupinam proizvajalcev pri 
dejavnostih informiranja in pospeševanja) sta bili do konca leta 2018 izplačani dve vlogi v skupni višini 
86.391,80 €, kar predstavlja 2,0 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2018 so bili v okviru podukrepa M03.1 objavljeni trije javni razpisi v skupni višini 4,3 mio €, 
od tega en javni razpis v letu 2018 v skupni višini 1,0 mio €; pri slednjem odločbe do konca leta 2018 še 
niso bile izdane.

Skupaj je bilo za vse tri javne razpise do konca leta 2018 izdanih 105 odločb in odobrenih 2.439.053,65 € 
sredstev (od tega je bilo v letu 2018 izdanih 37 odločb v višini 509.775,15 €). Z upoštevanjem izplačil za 
prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 133 PRP 2007-2013 je bilo skupaj odobrenih 57,4 % razpoložljivih 
sredstev (2.525.445,45 €, od tega v letu 2018 578.293,43 €), izplačanih pa 12,9 % (568.831,60 €, od tega v 
letu 2018 385.407,00 €) razpoložljivih sredstev (priloga spremljanja, preglednica B3). Napredek v letu 2018 
glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 13 % ter na ravni izplačanih sredstev 9 % glede 
na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 14).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 9.029 €. Celotna vrednost vlog je 2.683.220,94 €, t.j. 
povprečno 42.591 € na vlogo.

V celotnem programskem obdobju je bilo podprtih 8.847 kmetijskih gospodarstev, od tega v obdobju od 
januarja do decembra 2018 6.170 kmetijskih gospodarstev. Glede na shemo sta bili podprti dve kmetijski 
gospodarstvi za sodelovanje v evropskih shemah kakovosti in 6.168 kmetijskih gospodarstev za sodelovanje 
v nacionalni shemi kakovosti-izbrana kakovost (priloga spremljanja, preglednica B3).

Glede na status vlagatelja prevladujejo zadruge (65,1 %), sledijo gospodarske družbe (17,5 %), kmetije (12,7 
%) ter društva (4,8 %). Prav tako so največji delež izplačanih sredstev prejele zadruge (73,7 %).

Glede na vrsto sheme kakovosti prevladuje izbrana kakovost (92,1 %), sledijo ekološka pridelava in 
predelava in zaščitena geografska označba (po 3,2 %) ter vina z označbo porekla (1,6 %). Prav tako je 
največji delež izplačanih sredstev prejela izbrana kakovost (84,7 %).

Glede na kategorijo proizvoda prevladuje kategorija meso in drobovina (81,0 %), ki je prav tako pridobila 
največji delež sredstev (86,9 %).

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
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V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.2 namenjenih 73.761.261,70 € sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (123:Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom) je bilo do konca leta 2018 izplačanih 17 vlog v skupni višini 2.822.027,85 €, kar predstavlja 
3,8 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2018 so bili v okviru podukrepa M04.2 objavljeni štirje javni razpisi v višini 60,0 mio €, od 
tega en javni razpis v letu 2018 v skupni višini 15,0 mio €; pri slednjem odločbe do konca leta 2018 še niso 
bile izdane.

Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 156 odločb in odobrenih 22.909.562,54 € sredstev (od 
tega je bilo v letu 2018 izdanih 78 odločb v višini 10.014.811,29 €). Z upoštevanjem izplačil za prevzete 
obveznosti iz naslova ukrepa 123 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobrenih 173 vlog in 34,9 % 
razpoložljivih sredstev (25.731.590,39 €, od tega v letu 2018 10.014.811,29 € in 78 vlog). Izplačanih je bilo 
skupaj 81 vlog oz. 11,9 % razpoložljivih sredstev (8.748.407,69 €, od tega v letu 2018 4.503.601,08 € in 37 
vlog) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri 
odobrenih sredstvih 14 % ter na ravni izplačanih sredstev 6 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa 
(Slika 15).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 108.005 €. Celotna vrednost naložb je 45.668.879,90 €, t.j. 
povprečno 563.813 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na status vlagatelja pri izplačanih vlogah prevladujejo gospodarske družbe (44,4 %), sledijo nosilci 
kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov (25,9 %) ter nosilci kmetij z 
dopolnilno dejavnostjo (14,8 %), šest je zadrug, pet samostojnih podjetnikov in en zavod. Največji delež 
izplačanih sredstev so dobile gospodarske družbe (71,1 %).

Glede na velikost podprtih podjetij prevladujejo mikro podjetja (61,7 %), sledijo majhna podjetja (14,8 %) 
ter velika podjetja (12,3 %) ter srednje velika podjetja (11,1 %). Največji delež izplačanih sredstev pa so 
dobila velika podjetja (31,4 %) in mikro podjetja (31,0 %).

Z vidika sektorja dejavnosti (vir vhodnih surovin) je bilo 49,4 % vlog izplačanih za kmetijstvo (vir vhodne 
surovine je lastna proizvodnja), sledita živilska industrija (vir vhodne surovine je odkup od drugih 
subjektov) z 32,1 % ter mešani sektor (vir vhodne surovine je lastna proizvodnja in odkup) z 18,5 % 
izplačanih vlog. Največ izplačanih sredstev (41,0 %) je bilo namenjenih živilski industriji, medtem ko 
sektorju kmetijstva (34,3 %) in mešanemu sektorju (24,6 %) pripada 59 % sredstev.

Upravičencem v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) je bilo izplačanih 20 % 
vseh izplačanih sredstev, od tega 9 % za gorska območja (priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na sektor pridelave je bilo največ podprtih vlog iz nekmetijskega sektorja (živilska industrija) (32,1 
%) in sektorja vino (32,1 %), sledi mleko (9,9 %). Največ izplačanih sredstev je bilo za živilsko industrijo 
(41,0 %), sledi vino (22,0 %) (preglednica 8 ter priloga spremljanja, preglednica C).

Glede na predmet naložbe je bilo največ sredstev namenjenih nakupu opreme (65,2 %) ter novogradnjam 
objektov (26,0 %).

3.1.5 Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za ukrep M09 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.227.950 € sredstev.
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V letu 2018 je bil objavljen prvi javni razpis v višini 1,5 mio €. Prispele so tri vloge v skupni višini 0,5 mio 
€, odločbe pa do konca leta 2018 še niso bile izdane.

3.1.6 Ukrep M14: Dobrobit živali

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

Do konca leta 2018 je bilo izplačanih 14.771.092,86 €, kar predstavlja 45,4 % razpoložljivih sredstev, od 
tega 2.118.715,04 € za ekološka gospodarstva (priloga spremljanja, preglednica C). V letu 2018 je bilo 
izplačanih 6.536.211,05 €, podprtih 8.312 upravičencev in 131.683 GVŽ (priloga spremljanja, preglednica 
B3).

Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 21 % ter na ravni 
izplačanih sredstev 20 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 16).

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

Skupaj je bilo do konca leta 2018 izplačanih 811 vlog v skupni višini 6.534.620,33 €. Od tega je bilo za 
kampanjo zbirnih vlog 2017 v letu 2018 izplačanih 256 upravičencev, ki je izbralo 862 zahtev v skupni 
višini 2.038.967,20 € ter podprtih 44.147 GVŽ.

V okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2018 je vlogo oddalo 255 KMG in izbralo 880 zahtev.

Operacija DŽ – govedo

Do konca leta 2018 je bilo skupaj izplačanih 14.227 vlog v skupni višini 8.134.408,96 €. Od tega je bilo za 
kampanjo zbirnih vlog 2017 v letu 2018 izplačanih 7.466 vlog v skupni višini 4.397.607,42 € ter podprtih 
83.745 GVŽ.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2018 je operacijo govedo uveljavljalo 7.592 KMG za 92.311 GVŽ.

Operacija DŽ – drobnica

Ker se operacija DŽ – drobnica izvaja od leta 2017, so bila prva izplačila za to operacijo v letu 2018. Za 
kampanjo zbirnih vlog 2017 je bilo v letu 2018 izplačanih 590 vlog v skupni višini 102.063,57 € ter podprtih 
3.791 GVŽ.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2018 je operacijo DŽ - drobnica uveljavljalo 577 KMG za 3.980 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 € sredstev. V 
obdobju do konca leta 2018 sta bila objavljena dva javna razpisa iz naslova podukrepa M16.4 v skupni višini 
5.375.288 €, od tega v letu 2018 en javni razpis v višini 3.575.287,79 €. Drugi javni razpis se do konca leta 
2018 še ni zaprl (zaprl se je v aprilu 2019. Skupaj so bile v letu 2018 odobrene štiri vloge in 196.463,21 € 
(5,2 % razpoložljivih sredstev), izplačil pa še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 
2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 5 % glede na razpoložljiva sredstva 
podukrepa (slika 4). Odobreni projekti so s področja kratkih dobavnih verig za olje, meso ter dva projekta za 
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lokalno oskrbo. Vodilni partnerji so tri gospodarske družbe in ena zadruga. Skupaj je 68 vključenih članov v 
partnerstva (povprečno 17 na odobreno vlogo), od tega je 63 kmetijskih gospodarstev.

3.1.8 Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo 
vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi 
promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih 
organizacijah je prek shem kakovosti, lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter skupin/organizacij 
proizvajalcev (podukrepi M03.1, M09 ter M16.4), podpreti 19,70 % KMG do leta 2023. V letu 2018 je bilo 
na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 15,97 % in glede na izplačane vloge 8,52 
% ciljne vrednosti (slika 17). Ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 programski cilj dosežen.

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 2018 je bilo na ravni odobrenih vlog v okviru 
podukrepa M04.2 podprtih 7,8 % (oz. 50 podjetij), na ravni izplačanih vlog pa 3,6 % (oz. 23) 
živilskopredelovalnih podjetij v Sloveniji (slika 18). Na treh do sedaj objavljenih razpisih je bilo do konca 
leta 2018 doseganje cilja že 78 %. Načrtujemo, da bodo do konca programskega obdobja zaključeni še trije 
javni razpisi in da bo načrtovani cilj do konca leta 2023 dosežen.

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 € sredstev. Do 
konca leta 2018 je bilo odobrenih 17,1 % razpoložljivih sredstev (771.207,91 €, od tega v letu 2018 
587.121,01 €), izplačanih pa 9,2 % razpoložljivih sredstev (415.189,16 €, od tega v letu 2018 175.180,68 €) 
(priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri 
odobrenih in izplačanih sredstvih 4 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 2).

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2018 objavljenih 12 javnih naročil (vsebine: redna in 
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predhodna usposabljanja KOPOP ter usposabljanja za ukrep EK), izplačanih pa sedem javnih naročil za 51 
vsebin. Do konca leta 2018 se je v okviru 4. prednostne naloge skupaj usposabljalo 29.868 udeležencev v 
višini 1.581 ur, t.j. 198 dni usposabljanj (priloga spremljanja, preglednica B1).

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 € sredstev. Do 
konca leta 2018 je bilo odobrenih 48,9 % razpoložljivih sredstev (3.817.001,89 €, od tega v letu 2018 
3.197.676,21 €), izplačanih pa 2,8 % razpoložljivih sredstev (219.730,901 €, od tega v letu 2018 143.600,54 
€) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri 
odobrenih sredstvih 41 % ter na ravni izplačanih sredstev 2 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa 
(Slika 3).

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za 4. prednostno nalogo objavljenih 10 javnih naročil (izdelava načrta 
preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava programov 
aktivnosti, izvedba individualnih svetovanj za ukrepa EK in KOPOP), izplačani pa dve javni naročili za 13 
vsebin. Do konca leta 2018 se je 5.486 udeležencev udeležilo svetovanj (priloga spremljanja, preglednica 
B1).

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 € sredstev.

Do konca leta 2018 sta bila objavljena dva javna razpisa za operaciji ureditev gozdnih vlak ter 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 2018 je bilo odobrenih 408 vlog v skupni višini 1.936.488,29 € (od tega v letu 2018 1.055.000 
€), kar predstavlja 9,5 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Skupno je bilo izplačanih 1.897.902,26 € 
sredstev oz. 9,3 % razpoložljivih sredstev (od tega v letu 2018 1.143.298,07 €).

Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 5 % glede 
na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 19).

Do konca leta 2018 je bilo podprtih (izplačanih) 312 upravičencev, od tega 193 iz naslova operacije Dela za 
odpravo škode in obnove gozda, 118 iz naslova Ureditve gozdnih vlak ter en iz naslova Nakupa sadik 
gozdnega drevja (priloga spremljanja, preglednica B1).

Operacija: Ureditev gozdnih vlak

Na javni razpis je prispelo 148 vlog, do konca leta 2018 je bilo odobrenih 119 vlog in 445.628,36 € 
odobrenih sredstev (od tega v letu 2018 24 vlog in 67.883 €). Vse odobrene vloge so bile tudi izplačane. 
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Povprečna višina sredstev na vlogo je 3.745 €. Celotna vrednost naložb je 989.806 €, t.j. povprečno 8.318 € 
na vlogo. Zgrajenih je bilo 103,6 km gozdnih vlak.

 Operacija: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Na javni razpis je prispelo 339 vlog, do konca leta 2018 je bilo odobrenih 285 vlog in 692.012,22 € 
odobrenih sredstev (od tega v letu 2018 132 vlog in 319.995 €). Vse odobrene vloge so bile tudi izplačane. 
Povprečna višina sredstev na vlogo je 2.428 €. Celotna vrednost naložb je 814.250 €, t.j. povprečno 2.857 € 
na vlogo. Dela so potekala na 991,6 ha (priloga spremljanja, preglednica B1).

Aktivnost: Nakup sadik gozdnega drevja

Prispelo je pet vlog s strani Zavoda za gozdove, od tega dve v letu 2018. Do konca leta 2018 so bile 
izplačane štiri vloge v višini 760.261,84 € sredstev. Površina gozdov, na katerih so bila opravljena dela, je 
435,2 ha (v letu 2018 386 ha) (priloga spremljanja, preglednica B1).

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.

4.1.4.1 Podukrep M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti 

Upravičenci do KOPOP plačil so KMG, ki se v podukrep 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.

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 € za podukrep M10.2. V okviru izvajanja KOPOP 
je bilo do konca leta 2018 izplačanih 111.940.091 € (od tega 18.211.279 € za ekološka kmetijska 
gospodarstva (priloga spremljanja, preglednica C), kar predstavlja 55,1 % razpoložljivih sredstev za ta 
podukrep. Izvajanje podukrepa se spremlja na letni ravni. V letu 2018 je bilo skupaj izplačanih 30.005.937 
€. Gre za izplačila obveznosti v okviru kampanje zbirnih vlog 2017 in izplačila iz naslova vračil ter pritožb. 

Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 15 % glede 
na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 20).
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Kampanja zbirnih vlog 2017

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo podprtih 6.758 vlagateljev, ki so izbrali vseh 58 zahtev. V letu 
2017 je bila na voljo ena nova zahteva Ohranjanje mejic (KRA_MEJ). Zahteva STE_NPAS ni bila več na 
voljo. Skupno je bilo izplačanih 27.549 zahtevkov za 345.932 ha bruto površin (bruto površine, kjer je 
upoštevan vsak vključen ha za vsako posamezno zahtevo) oz. 96.108 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 4,1 zahtev (priloga spremljanja, preglednica B3).

Izmed 6.758 KMG, ki so bila vključena v ukrep KOPOP, je bilo 1.452 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep 
Ekološko kmetovanje. V območjih Natura 2000 je bilo izplačano 6,3 mio € oz. 21,09 % vseh izplačil (v 
celotnem programskem obdobju je bilo v okviru podukrepa M10.1 v omočjih Natura 2000 izplačanih 28,4 
mio € sredstev) (priloga spremljanja, preglednica C).

Kampanja zbirnih vlog 2018

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je 6.811 vlagateljev izbralo vseh 58 zahtev. Skupno je bilo vloženih 
27.042 zahtevkov za 354.796 ha bruto površin (97.847 ha neto površin).

Izmed 6.811 KMG, ki so vključena v ukrep KOPOP, je 1.464 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep Ekološko 
kmetovanje.

Število vključenih KMG, obseg površin in izplačanih sredstev za posamezne zahteve KOPOP za leto 2017 
in 2018 je podan na preglednici 9.

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

Za izvajanje podukrepa M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu 
je na voljo 320.000 € sredstev.

Podukrep se je začel izvajati v letu 2018. V decembru 2018 je bilo objavljeno 1. javno naročilo “Pregled, 
inventarizacija in monitoring rastlinskih genskih virov, ki so pomembni za prehrano in kmetijstvo in se 
ohranjajo in situ na kmetijskih gospodarstvih”. Rok za oddajo ponudbe je bil 18. 1. 2019. Prejeta je bila ena 
vloga.

V letu 2019 bosta objavljeni še dve javni naročili: v prvi polovici leta za pripravo priročnika oziroma 
standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov v genski banki oziroma na 
kmetijskih gospodarstvih in v drugi polovici leta za sistematično karakterizacijo in evalvacijo izbranih 
rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo v žlahtnjenju in raziskavah, ponovno registracijo starih sort 
oziroma neposredno uporabo rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih.

4.1.5 Ukrep M11: Ekološko kmetovanje (EK)

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu EK namenjenih 65.300.000 €. Do konca leta 2018 je bilo 
izplačanih 35.385.460 €, kar predstavlja 54,2 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. Izvajanje ukrepa se 
spremlja na letni ravni. V letu 2018 je bilo izplačanih 9.058.504 € sredstev za kampanjo zbirnih vlog 2017, 
od tega 7.286.671 € za ekološko kmetovanje in 1.771.834 € za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 14 % glede 
na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 21).
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Skupno je bilo podprtih 43.869 ha KZU, od tega 39.153 ha za ekološko kmetovanje in 4.716 ha za 
preusmeritev v ekološko kmetovanje. V izvajanje je bilo vključenih 3.109 KMG, v preusmeritev pa 1.168 
KMG (priloga spremljanja, preglednica B3).

Glede na rabo tal je bilo v izvajanje ukrepa EK vključenih največ hektarjev z rabo trajno travinje (36.294 ha 
oz. 82,7 % vseh vključenih površin) in njivske površine (4.885 ha oz. 11,1 % vseh vključenih površin). Za 
trajno travinje je bilo izplačanih 6,0 mio € ter za njivske površine 1,6 mio €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2018 je 3.522 vlagateljev (2017: 3.417, 2016: 3.293 vlagateljev) vložilo 
zahtevke za 46.029 ha (2017: 43.869 ha, 2016: 41.398 ha). Podatki primerjave med leti kažejo, da se 
povečuje tako število vključenih kmetij kot tudi obseg vključenih površin. Število KMG med leti 2018/2017 
se je povečalo za 105 KMG, med leti 2018/2016 pa za 229 KMG. Obseg površin med leti 2018/2017 se je 
povečal za 2.161 ha, med leti 2018/2016 pa za 4.631 ha.

 

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 €.

Do konca leta 2018 je bilo izplačanih 161.506.125 € (od tega 23.158.792 € za ekološka kmetijska 
gospodarstva) (preglednica spremljanja, preglednica C), kar predstavlja 60,7 % razpoložljivih sredstev za ta 
ukrep.

Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih in izplačanih sredstvih 16 % glede 
na razpoložljiva sredstva podukrepa (Slika 22).

V letu 2018 so potekala izplačila za preostanek obveznosti za kampanjo zbirnih vlog 2017 ter tekoča 
kampanja zbirnih vlog 2018.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo podprtih 47.272 KMG in izplačanih 42.020.832 € sredstev za 
334.285 ha površin (priloga spremljanja, preglednica B3).

V okviru kampanje zbirnih vlog 2018 je je 47.163 KMG vložilo zahtevke za 336.338 ha površin, večina od 
njih je tudi že prejela sredstva konec leta 2018, ko je bilo izplačanih 36.081.689 € sredstev.

Podatki o število KMG in obseg površin (ha) v ukrepu OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog so 
podani v preglednici 10.

V letu 2018 so potekala izplačila za preostanek obveznosti za kampanjo zbirnih vlog 2017 kot tudi že večji 
del izplačil za kampanjo zbirnih vlog 2018. Skupno je bilo v letu 2018 izplačanih 41.062.823,78 €. V okviru 
kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo v letu 2018 podprtih 3.253 KMG in izplačanih 4.985.334 € sredstev za 
44.201 ha površin. V okviru kampanje zbirnih vlog 2018 je bilo v letu 2018 podprtih 42.086 KMG in 



32

izplačanih 36.081.689 € sredstev za 284.432 ha površin.

4.1.7 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014-2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 5.617.500 € sredstev. V letu 
2018 so bili objavljeni prvi štirje javni razpisi, dva iz naslova podukrepa M16.2: Podpora za pilotne projekte 
ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter dva iz naslova podukrepa M16.5: Podpora 
za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k 
okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Oba druga javnega razpisa sta bila do konca leta 2018 še 
odprta (zaprla sta se v aprilu 2019).

Do konca leta 2018 je bilo odobrenih pet vlog v okviru prvega javnega razpisa podukrepa M16.5 v višini 
1.206.323,15 € (21,5 % vseh razpoložljivih sredstev), izplačil pa še ni bilo. Napredek v letu 2018 glede na 
stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 21 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 
4). Tematike odobrenih EIP projektov so s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe na 
kmetijskem gospodarstvu, s področja kmetijstva kot podpore naravovarstva oziroma ohranjanje biotske 
raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja, s področja okoljsko učinkovite kmetijska pridelava na 
vodovarstvenih območjih, s področja učinkovite in trajnostne rabe vode na kmetijskem gospodarstvu ter s 
področja učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi. Skupaj je 56 vključenih članov 
v partnerstva (v povprečju 11 vključenih partnerjev na odobreno vlogo).

V okviru 1. javnega razpisa podukrepa M16.2 ni bila odobrena nobenega vloga za prednostno nalogo 4.

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 2017 je bil 
delež teh površin 44,75 % (slika 23), kar pomeni, da je programski cilj dosežen.

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 2017 je bil delež teh površin 40,07 % (slika 24), kar pomeni, da je 
programski cilj dosežen.

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 2017 je bil delež teh površin 41,31 % (slika 25), kar pomeni, da 
je programski cilj dosežen.

Na sliki 26 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 27 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.

Načrtovani cilj posebnega ciljnega kazalnika »Površina gozdov, na katerih so bila opravljena dela odprave 
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škode in obnove gozda (ha)« je podpreti je podpreti 13.250 ha gozdov, na katerih so bila opravljena dela 
odprave škode in obnove gozda na do leta 2023.  Do konca leta 2018 je bilo na ravni odobrenih vlog v 
okviru podukrepa M08.4 podprtih 1.699 ha, na ravni izplačanih vlog pa 1.427 ha gozdov (slika 28). 
Ocenjujemo, da zastavljenega cilja ne bomo dosegli, zato v naslednji spremembi PRP 2014–2020 
predlagamo znižanje vrednosti kazalnika na 9.275 ha. Sanacija gozdov poteka normalno, večino gozdov se 
je pustilo naravni obnovi, zato se tam dela ne bodo izvajala.

Načrtovani programsko specifični ciljni kazalnik prednostne naloge 4  je tudi usposobiti 41.800 udeležencev 
z usposabljanji iz podnebnih vsebin. Do 31. 12. 2018 je bilo glede na odobrene in izplačane vloge v okviru 
podukrepa M01.1 doseženih 48,1 % načrtovanega števila udeležencev (slika 29). Ocenjujemo, da bodo 
zastavljeni cilji do konca 2023 doseženi.

Programsko specifični ciljni kazalnik prednostne naloge 4 je prav tako podpreti 12.990 upravičencev s 
svetovanji iz vsebin podnebnih sprememb. Do 31. 12. 2018 je bil v okviru podukrepa M02.1 glede na 
odobrene vloge cilj že presežen (132,5 % načrtovane vrednosti), glede na izplačane vloge pa je bilo 
doseženo 42,2 % načrtovanega števila upravičencev svetovanj (slika 30). Cilj je presežen, zato se načrtuje 
sprememba vrednosti tega ciljnega kazalnika. Do razlike med prvotno načrtovanim ciljem in trenutnim 
stanjem je prišlo zaradi izvedbe svetovanja za programe aktivnosti, ki so bili prvotno predvideni le enkrat v 
programskem obdobju, v praksi pa se je izkazalo, da so potrebne letne posodobitve.

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

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

K prednostnemu področju 6A prispevajo podukrep 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 2018 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 
2018 sta bili izplačani dve vlogi v skupni višini 184.877,81 €, kar predstavlja 0,4 % razpoložljivih sredstev 
za ta podukrep (priloga spremljanja, preglednica B1).

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 M08.6 namenjenih 39.026.666,67 € sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov in 123: 
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Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom) je bilo do konca leta 2018 izplačanih sedem 
vlog v skupni višini 1.349.057,99 €, kar predstavlja 3,5 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2018 je bilo v okviru podukrepa M08.6 objavljenih pet javnih razpisov v višini 34,0 mio € 
razpisanih sredstev, od tega dva za namen nakupa nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa v 
skupni višini 13,0 mio € ter trije za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa v skupni višini 21,0 mio €. V 
letu 2018 je bil objavljen en javni razpis (za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa v skupni višini 7,0 
mio €); objavljen je bil decembra 2018, zato odločbe še niso bile izdane.

Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 490 odločb in odobrenih 17.258.806,68 € sredstev (od 
tega je bilo v letu 2018 izdanih 78 odločb v višini 3.601.933,97 €). Z upoštevanjem izplačil za prevzete 
obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 123 PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobrenih 497 vlog in 47,7 % 
razpoložljivih sredstev (18.607.864,67 €, od tega v letu 2018 3.601.933,97 €  in 78 vlog). Izplačanih je bilo 
skupaj 291 vlog in 23,3 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep (9.087.134,35 € od tega v letu 2018 
5.499.969,84 €  in 151 vlog) (priloga spremljanja, preglednica B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na 
koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 10 % ter na ravni izplačanih sredstev 14 % glede na razpoložljiva 
sredstva podukrepa (slika 31).

Povprečna višina izplačanih sredstev na vlogo je 31.227 €. Celotna vrednost naložb je 28.760.708,85 €, t.j. 
povprečno 98.834 € na vlogo (priloga spremljanja, preglednica B1).

Glede na vrsto aktivnosti je bilo za predelavo lesa izplačanih 41 vlog v skupni višini 2.855.804,68 €, 
preostalih 250 vlog v skupni višini 6.231.329,67 € pa je bilo namenjenih za nakup mehanizacije in opreme.

Glede na status vlagatelja pri naložbah v novo mehanizacijo in opremo prevladujejo zasebni lastniki gozdov 
posamezniki (77,2 %), sledijo zasebni lastniki gozdov s.p. (12,8 %), zasebni lastnik gozdov (pravna oseba) 
(9,6 %) ter en nosilec kmetije, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov. Prav tako so 
največji delež izplačanih sredstev dobili zasebni lastniki gozdov posamezniki (45,7 %) in zasebni lastnik 
gozdov (pravna oseba) (33,1 %).

Glede na status vlagatelja pri naložbah v pred industrijsko predelavo lesa prevladujejo kmetije z registrirano 
dopolnilno dejavnostjo (53,7 %), sledijo gospodarske družbe (34,1 %), samostojni podjetniki (9,8 %) ter ter 
zasebni lastniki gozdov (s.p.) (2,4 %). Največji delež izplačanih sredstev pa so dobile gospodarske družbe 
(78,4 %) ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (12,3 %).

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 2018 sta bila objavljena dva javna razpisa iz naslova podukrepa M16.9 v skupni višini 
2.498.126,39 €, od tega v letu 2018 en javni razpis v višini 1.498.126,39 €. Drugi javni razpis do konca leta 
2018 še ni bil zaprt (zaprl se je v aprilu 2019). Skupaj je bilo v letu 2018 odobrenih deset vlog v skupni 
višini 407.811,11 € (21,4 % razpoložljivih sredstev), izplačil pa še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica 
B1). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 21 % glede na 
razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 4). Dejavnost vodilnega partnerja je v sedmih primerih 
izobraževanje, v dveh primerih socialno oz. invalidsko varstvo, v enem pa zdravstveno varstvo. Vodilni 
partnerji so šest javnih zavodov in štirje zasebni zavodi. Skupaj je 36 vključenih članov v partnerstva (v 
povprečju štiri na odobreno vlogo), od tega je 21 kmetijskih gospodarstev.

5.1.4 Doseganje ciljev programa



35

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 
2018 je bilo na tem prednostnem področju na ravni odobrenih vlog predvidenih 164 delovnih mest, medtem 
ko je bilo na ravni izplačanih vlog ustvarjenih 46 delovnih mest (slika 32). Podukrep M06.4 se v letu 2018 ni 
izvajal, zato v okviru tega podukrepa do konca leta 2018 ni doseženih novih delovnih mest. Z naslednjo 
spremembo PRP 2014–2020 načrtujemo zmanjšanje sredstev na podukrepu M06.4 in posledično tudi 
spremembo ciljnega kazalnika T20 (delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti).  V okviru podukrepa 
M8.6 je bilo ustvarjeno več delovnih mest, kot je bilo načrtovano, zato se načrtuje sprememba kazalnika v 
naslednji spremembi PRP 2014–2020. Pri načrtovanju kazalnika v letu 2014 smo sledili Akcijskemu načrtu 
Les je lep, kjer smo predvidevali ustanovitev le nekaj večjih lesnih centrov, ki bi bila tehnološko zelo razvita 
in bi zaposlovala le nekaj delavcev. V letu 2014 do 2018 so v slovenskih gozdovih zgodile večje naravne 
katastrofe ter povečala potreba po sečnji in predelavi lesa. Posledično je na javne razpise prispelo več vlog, 
kot smo načrtovali.

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 2018 je bilo odobrenih 52,4 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep (27.983.481,58 €, od tega v 
letu 2018 11.556.972,06 €). Izplačanih je bilo 7,6 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep (4.075.378,62 €, od 
tega v letu 2018 2.671.756,89 €). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih 
sredstvih 21 % ter na ravni izplačanih sredstev 5 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 33).

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. Do konca leta 2018 je bila Uredba CLLD petkrat 
spremenjena z namenom izboljšanja izvajanja ukrepa LEADER ter učinkovitejšega črpanja sredstev.

V programskem obdobju 2014–2020 je bilo skupno v obravnavi 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: 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 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) v skupni višini 41.920.441,50 €. Z vsemi 37 LAS je pokrito 
celotno območje Slovenije, 1.420.504 pa je prebivalcev v območjih LAS. V SLR vseh 37 LAS je vključen 
tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) in v štirih SLR Evropski sklad za 
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pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) (priloga spremljanja, preglednica B2). 

Do konca leta 2018 je bilo prejetih 24 vlog za spremembo strategije lokalnega razvoja, od tega je bilo 22 
vlog potrjenih z odločbo o potrditvi spremembe SLR. Prejete spremembe SLR vključujejo naslednje 
spremembe: zniževanje mejnikov, zastavljenih v SLR, spremembe meril, postopkov za obravnavo SLR, 
prerazporejanje sredstev med ukrepi SLR…), ki izhajajo iz spremenjenih okoliščin na območju LAS.

Podukrep M19.1: Pripravljalna podpora

V okviru podukrepa M19.1 je bilo v letu 2016 izplačanih 401.663 € kot pripravljalna podpora za 37 SLR. 
Vseh 37 SLR je bilo v nadaljevanju tudi potrjenih.  Izplačila v okviru tega podukrepa so zaključena (priloga 
spremljanja, preglednica B2).

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

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.2 namenjenih 37.608.109,45 € sredstev.

V letu 2016 in 2017 so v okviru podukrepa M19.2 potekala le izplačila obveznosti iz preteklega 
programskega obdobja. Skupaj je bilo v okviru podukrepa M19.2 iz naslova prevzetih obveznosti PRP 2007-
2013 izplačano 724.949 € (1,9 % razpoložljivih sredstev) in podprtih 21 projektov (operacij) 12 LAS-ov.

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je bilo od januarja do decembra 2018 odobrenih 279 vlog v 
skupni vrednosti 13.063.570,78 €, izplačanih pa 29 vlog v skupni višini 849.242,52 €. Z upoštevanjem 
izplačil za prevzete obveznosti iz naslova PRP 2007–2013 je bilo skupaj odobrenih 300 vlog in 36,7 % 
razpoložljivih sredstev (13.788.520,08 €, od tega v letu 2018 10.234.569,10 €  in  210 vlog). Izplačanih je 
bilo skupaj 50 vlog in 4,2 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep (1.574.191,82 € od tega v letu 2018 
849.242,52 €  in 29 vlog) (priloga spremljanja, preglednica B2). Napredek v letu 2018 glede na stanje na 
koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 28 % ter na ravni izplačanih sredstev 2 % glede na razpoložljiva 
sredstva podukrepa (slika 33).

Med predlagatelji podprtih projektov je bilo največ nevladnih organizacij (devet), sledijo mala in srednja 
podjetja in drugi (po sedem) ter javni organi (šest) (priloga spremljanja, preglednica B2). 

Glede na prevladujoče prednostno področje, h kateremu prispeva projekt, je bilo izplačanih sredstev na 
prednostnem področju 1b 200.464,16 €, 1c 74.811,42 €, 3a 393.690,79 €, 3b 39.362,4 €, 4abc 97.616,47 €, 
5c 21.087,25 €, 6a 342.794,94 €, 6b 278.208,40 € ter 6c 126.155,99 € (priloga spremljanja, preglednica B2 
ter slika 34).

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

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.3 namenjenih 4.000.000 € sredstev.

V okviru podukrepa M19.3 so bili do konca leta 2018 objavljeni štirje javni razpisi v skupni višini 5.188.320 
€, od tega en javni razpis v letu 2018 v višini 1.188.320 €; pri slednjem odločbe do konca leta 2018 še niso 
bile izdane. Skupaj je bilo pri prvih treh javnih razpisih izdanih 60 pozitivnih odločb v skupni višini 
2.699.632,79 € (67,5 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep), od tega v letu 2018 22 odločb v skupni 
višini 1.322.402,96 €. Izplačil še ni bilo (priloga spremljanja, preglednica B2). Napredek v letu 2018 glede 
na stanje na koncu leta 2017 je pri odobrenih sredstvih 33 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa 
(slika 33).

35 LAS je prijavilo 46 projektov sodelovanja. Odobrenih je bilo 15 projektov 29-im LAS. Največje število 
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LAS v enem projektu je šest. Izmed 15 projektov sta bila dva čezmejna, katerih vsebina se nanaša na 
promocijo čebelarstva ter povečanje zavedanja o pomenu lokalne ponudbe in samooskrbe v obmejnem 
območju med Slovenijo in Avstrijo. Preostalih 13 projektov je bilo medozemeljskih.

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

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M19.4 namenjenih 11.355.842,50 € sredstev.

Do konca leta 2018 je bilo v okviru podukrepa M19.4 predloženih 149 zahtevkov v skupni višini 
3.341.785,14 €. Odobrenih je bilo 99 zahtevkov in izplačano 2.099.524,30 € (18,5 % razpoložljivih sredstev 
za ta podukrep), od tega 1.091.752,64 € za stroške animacije ter 1.007.771,66 € za tekoče stroške (priloga 
spremljanja, preglednica B2). Napredek v letu 2018 glede na stanje na koncu leta 2017 je pri izplačanih 
sredstvih 16 % glede na razpoložljiva sredstva podukrepa (slika 33).

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: M19.2) 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 M19.1.

Cilj »Delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja«, pri katerem se upošteva 
prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine v okviru ukrepa M19-LEADER, je bil že presežen – do 
konca leta 2018 je bilo doseženih 69 % podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja 
(slika 35).

Do konca leta 2018  je bilo v okviru cilja »Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti«, pri katerem se 
upošteva število delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti v okviru ukrepa M19-LEADER, na ravni 
odobrenih vlog predvidenih 43 delovnih mest, na podlagi letnega poročanja LAS pa je bilo v okviru tekočih 
in zaključenih operacij ustvarjenih 30 delovnih mest (slika 36). Ocenjujemo, da bo z nadaljevanjem 
izvajanja ukrepa programski cilj do konca leta 2023 dosežen.  Večina sredstev bo predvidoma odobrenih v 
letih 2019 in 2020, kar bo omogočilo tudi vzpostavitev novih 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 je programiran 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
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Za podukrep M07.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10,0 mio € sredstev. V obdobju do konca leta 2018 
se podukrep še ni izvajal, potekala so le izplačila prevzetih obveznosti iz naslova ukrepa 322: Obnova in 
razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. Izplačanih je bilo šest vlog in 299.779,70 € sredstev (priloga 
spremljanja, preglednica B1).

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 2018 se 
ukrep M07 ni izvajal. Izplačanih je bilo le šest vlog za prevzete obveznosti iz preteklega programa PRP 
2007-2013 (ukrep 322). Ocenjujemo, da bo zastavljeni cilj do konca leta 2023 dosežen. Ukrep M07 se bo 
začel izvajati v letu 2019 in javni razpis bo objavljen v začetku druge polovice leta 2019.
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Preglednica 1: Finančno izvajanje PRP 2014-2020 (31. 12. 2018)

Preglednica 2: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave na podukrepu M04.1

Preglednica 3: Število podprtih operacij in javni izdatki glede na velikost KMG na podukrepu M04.1

Preglednica 4: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave na podukrepu M06.3

Preglednica 5: Število podprtih operacij in javni izdatki glede na velikost KMG na podukrepu M06.3

Preglednica 6: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave na podukrepu M06.1

Preglednica 7: Število podprtih operacij in javni izdatki glede na velikost KMG na podukrepu M06.1

Preglednica 8: Število podprtih operacij in javni izdatki po sektorju pridelave pri podukrepu M04.2
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Preglednica 9: Število vključenih KMG, površina in izplačila za posamezne zahteve KOPOP za leto 2017 in 2018
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Preglednica 10: število KMG in obseg površin (ha) v ukrepu OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog

Slika 1: Finančni napredek v letu 2018 po prednostnih področjih in skupaj 
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Slika 2: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M01.1 po prednostnih področjih in skupaj

Slika 3: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M02.1 po prednostnih področjih in skupaj



43

Slika 4: Finančni napredek v letu 2018 pri ukrepu M16 po podukrepih in  po prednostnih področjih
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Slika 5: Napredek pri cilju T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj 
podeželja glede na odobrena in glede na izplačana sredstva

Slika 6: Napredek pri cilju T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja glede na odobrena in glede na izplačana sredstva
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Slika 7: Napredek pri cilju T3: Skupno število usposobljenih udeležencev glede na odobrena in glede na izplačana sredstva

Slika 8: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M04.1 glede na odobrena in glede na izplačana sredstva
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Slika 9: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M04.3
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Slika 10: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M06.3

Slika 11: Napredek pri cilju T4: Delež kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje 
glede na odobrena in glede na izplačana sredstva
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Slika 12: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M06.1
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Slika 13: Napredek pri cilju T5: Delež kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za 
razvoj podeželja glede na odobrena in glede na izplačana sredstva

Slika 14: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M03.1
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Slika 15: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M04.2

Slika 16: Finančni napredek v letu 2018 pri ukrepu M14



51

Slika 17: Napredek pri cilju T6: Delež kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti,... glede na odobrena in glede na 
izplačana sredstva 

Slika 18: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M04.2: Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo za 
naložbe v predelavo/trženje, razvoj kmetijskih proizvodov glede na odobrena in izplačana sredstva
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Slika 19: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M08.4

Slika 20: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M10.1
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Slika 21: Finančni napredek v letu 2018 pri ukrepu M11

Slika 22: Finančni napredek v letu 2018 pri ukrepu M13
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Slika 23: Napredek pri cilju T9: Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin 

Slika 24: Napredek pri cilju T10: Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda
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Slika 25:Napredek pri cilju T12: Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali 
preprečevanje erozije tal
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Slika 26:  Posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AECM tipologiji (kampanja zbirnih vlog 2017)
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Slika 27: Izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2018

Slika 28: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M08.4 na 4. prednostni nalogi: Površina gozdov, na katerih so 
bila opravljena dela odprave škode in obnove gozda (ha)
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Slika 29: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti na 4. prednostni nalogi: Število udeležencev usposabljanj iz podnebnih vsebin

Slika 30: Napredek pri doseganju cilja pri programsko specifičnem kazalniku pri podukrepu M02.1- Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja na 4. 
prednostni nalogi: Število upravičencev, deležnih svetovanja iz vsebin podnebnih sprememb
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Slika 31: Finančni napredek v letu 2018 pri podukrepu M08.6

Slika 32: Napredek pri doseganju ciljega kazalnika T20 (Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti) 2015-2018 glede na odobrena in izplačana sredstva
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Slika 33: Finančni napredek v letu 2018 pri ukrepu M19

Slika 34: Prevladujoče prednostno področje, h kateremu prispeva projekt v okviru M19.2
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Slika 35: Napredek pri doseganju ciljega kazalnika T21 (Delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja) 2015-2018 glede na 
odobrena in izplačana sredstva

Slika 36: Napredek pri doseganju ciljega kazalnika T23 (Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti Leader) glede na odobrene in realizirane projekte

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 
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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 tehnologije 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, M16.2 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. 2018 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 77.139.063,08 €, kar pomeni 34,5 % vrednosti 
cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 
158.574.744,65 € oz. 70,9 % vrednosti cilja za leto 2023.

Skupni javni izdatki P3 (€)

V PN3 so programirani (pod)ukrepi M01.1, M02.1, M03.1, M04.2, M09, M14, 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. 2018 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 24.996.308,48 €, kar pomeni 20 % vrednosti cilja 
za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 52.108.578,48 € 
oz. 41,6 % vrednosti cilja za leto 2023.

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, M16.2 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 
2018 je ocenjena na 40 %. 

Do 31. 12. 2018 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 311.364.499,00 €, kar pomeni 54,3 % vrednosti 
cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 
365.125.499,26 € oz. 63,7 % vrednosti cilja za leto 2023.

Skupni javni izdatki P6 (€)

V PN6 so programirani (pod)ukrepi M06.4, M07.3, M08.6, 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 
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celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 15 %.

Do 31. 12. 2018 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 13.647.170,48 €, kar pomeni 9,3 % vrednosti 
cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 47.483.814,87 € oz. 32,4 % vrednosti 
cilja za leto 2023.

Do 31. 3. 2019 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 16.524.798,56 €, kar pomeni 11,3 % vrednosti 
cilja za leto 2023. Dosežena vrednost je 75,1 % vrednosti mejnika. Mejnik je dosežen.

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. 2018 je bilo 1.420.504 prebivalcev, vključenih v lokalne akcijske skupine, kar pomeni 105,2 % 
vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik 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 M04.1. 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. 2018 je bilo podprtih 826 kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje, kar 
pomeni 39,9 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je 
vrednost kazalnika 1.193 oz. 57,6 % vrednosti cilja za leto 2023.

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. 2018 je bilo odobrenih 3.949 operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, kar pomeni 
98,7 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je 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 318 
podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Vrednost mejnika za leto 2018 
je ocenjena na 20 %, absolutna vrednost mejnika je 64 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov.

Do 31. 12. 2018 je bilo podprtih 81 operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kar 
pomeni 25,5 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je 
vrednost kazalnika 173 oz. 54,4 % vrednosti cilja za leto 2023.
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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 
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. 2018 je bilo podprtih 43.869 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje, kar 
pomeni 79,8 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je 
vrednost kazalnika 46.029 ha oz. 83,7 % 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. 2018 je bilo podprtih 334.285 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar pomeni 101,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je 
mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 336.338 ha oz. 102 % vrednosti cilja za 
leto 2023.

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

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa M08.6. Ciljna vrednost za leto 2023 je 228 
podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologije 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 tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Do 31. 12. 2018 je bilo podprtih 291 operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kar pomeni 127,6 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je 
mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 497 oz. 218 % vrednosti cilja za leto 
2023.

Pojasnilo glede prekoračitve kazalnika: Glede na postavljene cilje smo pričakovali, da bo podprtih več 
večjih naložb v predelavo lesa. Izkazalo pa se je, da prevladujejo manjše naložbe. Pri pripravi operacije 
Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa smo izhajali iz leta 2012 sprejetega Akcijskega načrta za 
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je 
lep«. Načrt sta takrat skupno pripravila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem 
besedilu: MGRT) in MKGP. MKGP je prispeval k povečanju konkurenčnosti začetka gozdno-lesne verige, 
konkurenčnosti gozdarstva in prve predelave lesa, MGRT pa k povečanju konkurenčnosti lesno 
predelovalne panoge. MKGP se je odločilo, da bo ključne cilje iz omenjenega Akcijskega načrta izvedlo v 
okviru PRP 2014–2020. Z operacijo Naložbe v pred industrijsko pridelavo lesa iz podukrepa M08.6 se je 
načrtovala izgradnja oziroma vzpostavitev nekaj večjih gozdno-lesnih centrov, ki bi poleg razreza lesa 
proizvajali tudi končne izdelke. Manjših naložb nismo pričakovali, ker so bile te uspešno podprte že v 
okviru PRP 2007–2013. Na podlagi teh dejstev so bili določeni kazalniki pri omenjeni operaciji. V letu 2014 
je slovenske gozdove močno poškodovala naravna nesreča žledolom, v letih 2017 in 2018 sta ji sledila dva 
vetroloma. Od naravnih nesreč oslabljene gozdove so zdesetkale tudi prenamnožene populacije 
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podlubnikov. Naenkrat se je na slovenskem tržišču pojavila velika količina lesa, primerna za predelavo. 
Zaradi navedenega se je ustanovilo veliko novih podjetij, ki predelujejo les. Ta podjetja so uspešno 
kandidirala za sofinanciranje njihovih naložb za opremo za prvo predelavo lesa. Obstoječa podjetja so 
zaradi novih potreb povečala svoje kapacitete. Na javnih razpisih smo v okviru te operacije prejeli veliko 
vlog za manjše naložbe. Temu sledeč je presežena tudi vrednost kazalnikov. V naslednji spremembi 
programa se načrtuje sprememba kazalnika.
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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)



67



68



69

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 2018 so aktivnosti vrednotenja zajemale:

 vrednotenje »Presoja dosežkov in vplivov 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 »Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja«;
 priprava razpisne dokumentacije za »Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske 

politike za obdobje 2021–2027« in sicer:         

 Sklop 1: »Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2021–
2027«

 Sklop 2: »Izdelava okoljskega poročila in presoje sprejemljivosti vplivov strateškega načrta skupne 
kmetijske politike za obdobje 2021–2027 na varovana območja narave«;

 usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

 1. Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020

Vrednotenje je razdeljeno v dva sklopa:

Sklop 1: »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020« na prednostnih nalogah:

a. prednostna naloga 1: »Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
podeželskih območjih«;

b. prednostna naloga 2: »Krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva 
v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov«;

c. prednostna naloga 3: »Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu«;

d. prednostna naloga 5: »Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in 
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gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne 
spremembe«;

e. prednostna naloga 6: »Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega 
razvoja podeželskih območij«.

Sklop 2: »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020« na področju prednostne naloge 4 »Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, 
povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom«.

Poleg zahtev za posodobitev ugotovitev iz leta 2017, je vrednotenje dodatno vključevalo:

 ugotovitve presoje vplivov PRP, pridobljenih z izračunom in razlago neto vrednosti kazalnikov 
vpliva skupne kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: SKP);

 prispevek PRP k strategiji EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter k strategiji za biotsko 
raznovrstnost in

 odgovore na skupna vprašanja za vrednotenje za PRP 2014–2020 glede na cilje na ravni EU (tj. 
skupna vprašanja za vrednotenje št. 22-30).

OU je pripravil projektno nalogo. Sklep o začetku postopka javnega naročila je bil sprejet 1. 8. 2018. Dne 
10. 8. 2018 je bilo objavljeno javno naročilo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. V roku za 
predložitev ponudbe (14. 9. 2018) je OU prejel pravočasno in pravilno označeno ponudbo enega ponudnika 
z dvema podizvajalcema.

Pogodba z izvajalcem vrednotenja, Deloitte d.o.o., je bila podpisana 8. 11. 2018. Izvajalec vrednotenja je 
sodeloval z dvema podizvajalcema: Kmetijski inštitut Slovenije (priprava metodologije in odgovorov na 
evalvacijska vprašanja v okviru sklopa 1: skupna vprašanja za vrednotenje 1-7, 11-18, 24 in 27-29, 
specifični vprašanji za vrednotenje 3-4) in OIKON d.o.o (priprava metodologije in odgovorov na 
evalvacijska vprašanja v okviru sklopa 2).

Izvajalec vrednotenja je 7. 1. 2019 pripravil začetno poročilo. Osnutek končnega poročila je bil pripravljen 
8. 4. 2019, končno poročilo pa 19. 6. 2019. Osnutek končnega poročila je bil obravnavan na 15. seji Odbora 
za spremljanje dne 7. 6. 2019. Končno poročilo je tudi predmet potrditve 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 
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 
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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.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 se redno izvaja že od leta 2004, ko so 
bili izdelani popisni protokoli. Izvajanje vsakoletnega monitoringa, ki redno na mednarodno primerljiv 
način daje podatke, je ključno za ugotavljanje stanja in trendov. Podatki monitoringa so uporabni zlasti za 
namene spremljanja uspešnosti upravljanja zemljišč, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti znotraj območij 
Natura 2000 in na katerih se izvajata ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko 
kmetovanje (EK) PRP 2014–2020. Trendi ptic Natura 2000, dobljeni v okviru monitoringa ciljnih vrst na 
območjih Natura 2000, so kazalniki, preko katerih se spremlja stanje okolja, biotske raznovrstnosti ter 
učinkovitosti in ustreznosti ukrepov PRP 2014–2020.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 pripravlja DOPPS.

V gnezditveni sezoni 2018 je bilo popisanih populacij 19 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 2018 je bilo 
opravljenih 545 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 
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
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 monitoringa na območjih robnih in izoliranih populacij.

V monitoringu v letu 2018 so predstavljeni rezultati terenskih popisov za hromega volnoritca (Eriogaster 
catax), velikega frfotavčka (Leptidea morsei), rdečega apolona (Parnassius apollo), strašničinega 
mravljiščarja (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous).

Terensko delo je bilo skladno s projektno nalogo opravljeno v celoti v predvidenem obsegu. V letu 2018 je 
bilo opravljenih 134 terenskih dni.

5. Delavnica »Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja«

Osnovni cilj delavnice je bil:

 spoznati osnove vrednotenja LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru EKSRP;
 omogočiti letni forum za izmenjavo informacij med deležniki, ki so vključeni v vrednotenje;
 možnost razprave o aktualnih izzivih vrednotenja in krepitve usposobljenosti udeležencev na lokalni 

ravni.

Delavnico je organiziral Evaluation Helpdesk. Delavnice se je udeležilo 60 predstavnikov OU, LAS-ov, 
plačilne agencije in Mreže za podeželje.

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

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.

Usmerjevalna skupina za vrednotenje opravlja naslednje naloge:

 priprava in potrditev letnih oziroma večletnih načrtov vrednotenja;
 vsebinska podpora vrednotenju;
 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 2018 je usmerjevalna skupina za vrednotenje sodelovala pri izvajanju vrednotenja v letu 2018 in 
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pripravi vrednotenja “Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020”.

7. Priprava razpisne dokumentacije za »Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske 
politike za obdobje 2021–2027«;

V letih 2019 in 2020 bodo aktivnosti vrednotenja zajemale predhodno vrednotenje strateškega načrta SKP 
2021–2027.

Predmet javnega naročila bo »Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za 
obdobje 2021–2027« in sicer:

Sklop 1: »Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2021–
2027«

Sklop 2: »Izdelava okoljskega poročila in presoje sprejemljivosti vplivov strateškega načrta skupne 
kmetijske politike za obdobje 2021–2027 na varovana območja narave«

OU je v novembru 2018 začel s pripravo projektne dokumentacije. V decembru 2018 je bil pripravljen 
osnutek projektne naloge, v januarju 2019 je bila opravljena predhodna raziskava trga.

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 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj trga (v 
nadaljnem besedilu: ARSKTRP) in MKGP. Ostale podatke za spremljanje kazalnikov pa zagotavljajo 
različne institucije.

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

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

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

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

Podatkovno osnovo spremljanju in vrednotenju PRP 2014–2020 predstavljajo tudi aktivnosti in rezultati 
ciljnjih raziskovalnih projektov, ki obravnavajo področje kmetijstva in 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 spremljanja 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 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 M01, M02 in TP se zagotavljajo na MKGP.

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

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 15. aprila poslati na ARSKTRP. Upravičenec, ki ne 
vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po 
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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 investicijskih ukrepov morajo upravičenci poročati o učinkih naložbe za naslednjih pet koledarskih 
let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo upravičenci vložijo do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto. V 
letu 2018 upravičenci o učinkih naložbe še niso poročali, ker naložbe še niso bile zaključene. Prvič so 
upravičenci poročali do 31. aprila 2019.

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. Do 31. marca 2019 so LAS-i redno poročali o doseganju ciljev 
SLR in izpolnjevanju obveznosti za leto 2018. 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/Urednik Center za kartografijo favne in flore

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

Naslov Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018

Izvleček V poročilu so predstavljeni rezultati terenskih popisov v letu 2018 za hromega 
volnoritca (Eriogaster catax), velikega frfotavčka (Leptidea morsei), rdečega 
apolona (Parnassius apollo), strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) in 
temnega mravljiščarja (P. nausithous).

URL https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/284-monitoring-izbranih-ciljnih-
vrst-metuljev-v-letu-2018/file

Založnik/Urednik Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Avtorji Denac K., Jančar T., Božič L., Mihelič T., Koce U., Kmecl P., Kljun I., Denac 
D., Bordjan D.

Naslov Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 
2018 in sinteza monitoringa 2016-2018

Izvleček V letu 2018 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 
19 izbranih kvalifikacijskih vrst ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične 
kmetijske krajine in ekstenzivnih travnikov, so v Sloveniji zaradi majhnih 
populacij, izoliranosti in negativnega populacijskega trenda na robu izumrtja, na 
primer veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad.

URL https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/286-monitoring-populacij-
izbranih-ciljnih-vrst-ptic-na-obmocjih-natura-2000-v-letu-2018-in-sinteza-
monitoringa-2016-2018-dopps-november-2018/file

Založnik/Urednik Deloitte d.o.o.

Avtorji Polona Čufer Klep in sod.

Naslov Vrednotenje “Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020”

Izvleček Namen vrednotenja je predvsem prispevek k izboljšanju kakovosti oblikovanja 
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in izvajanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-
2020 ter ocena uspešnosti in učinkovitosti samega izvajanja programa ter 
uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev programa. Prav tako je namen 
vrednotenja seznanjenost javnosti s tem, ali se pri uresničevanju ciljev politike 
EU (Evropska unija) denar porablja odgovorno, ali prinaša pričakovane rezultate 
in ali je ukrepanje usmerjeno v prave upravičence.

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

Založnik/Urednik Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Avtorji Kmecl P. & Šumrada T.

Naslov Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic 
kmetijske krajine - končno poročilo za leto 2018

Izvleček Slovenski indeks ptic kmetijske krajine v letu 2018 znaša 78,3 %, kar je za 2,3 
% več kot v letu 2017.

URL https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/290-monitoring-splosno-
razsirjenih-vrst-ptic-za-dolocitev-slovenskega-indeksa-ptic-kmetijske-krajine-
porocilo-za-leto-2018/file



79

2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj

1. Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020

PN 1: Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih

K spodbujanju prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu prispevajo predvsem ukrepi M01, M02 in M16, med 
katerimi se je ukrep M01 izkazal za najbolj ključnega, saj so prednostne vsebine usposabljanj prilagojene 
horizontalnim ciljem PRP, k vseživljenjskemu učenju pa prispevajo predvsem na področjih kmetijsko-
okoljskih-podnebnih plačil, dobrobiti živali in ekološkega kmetijstva. Prav tako podpirajo inovativnost, 
predvsem pri usposabljanjih za mlade kmete, dobrobiti živali in živilskopredelovalne industrije (ŽPI). 
Udeleženci usposabljanj so večinoma zadovoljni z vsebino usposabljanj in menijo, da so le-te ustrezale 
njihovim potrebam pri nadaljnjem razvoju kmetijskih gospodarstev, več kot polovica udeležencev 
usposabljanj pa je na podlagi pridobljenih znanj v celoti ali deloma uspela uvesti inovacije na kmetijskih 
gospodarstvih.

PRP v obdobju 2014-2020 preko ukrepa M16 neposredno podpira tudi krepitev sodelovanja med različnimi 
akterji, ki vsak na svojem področju kreirajo razvoj kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je namreč pospešitev 
prenosa znanja in inovacij iz raziskovalnega področja v kmetijsko prakso. Skupine, ki se oblikujejo na 
osnovi vsebinskega združevanja razvojnih idej in predlogov, vključujejo tako raziskovalno-izobraževalne 
inštitucije, kot tudi službe, ki izvajajo svetovalne storitve in končne uporabnike znanja - kmetijska 
gospodarstva.

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

Ocenjujemo, da vsakršna podpora za naložbe (ukrep M04) pripomore k izboljšanju ekonomske uspešnosti 
ter krepitvi sposobnosti preživetja kmetije in s tem konkurenčnega položaja upravičencev. Velik prispevek k 
konkurenčnosti kmetijstva ima tudi podukrep M03.1, saj spodbuja povečanje prodaje proizvodov 
slovenskega porekla in posledično pozitivno vpliva na dvig odkupnih cen.

Program prek podukrepa M06.1 pomembno prispeva tudi k lažjemu začetku opravljanja dejavnosti, 
pomemben pa je tudi za generacijsko pomladitev in spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij, saj mladi 
kmetje na kmetijah uvajajo več inovacij kot ostali.

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

PRP konkurenčnost primarnih proizvajalcev spodbuja preko shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih in 
z vključevanja v skupine oz. organizacije proizvajalcev. K omenjenim ciljem ključno prispeva podukrep 
M03.1, predvsem s shemama “izbrana kakovost” in “ekološka pridelava in predelava”, v kateri je vključena 
večina primarnih proizvajalcev, vendar dejanski učinki shem kakovosti še niso izmerjeni. Na cilje PN3 
vplivajo še ukrep M09, ki spodbuja ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, ukrep M04.2 preko finančne podpore za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov, ukrep M16.4 kot podpora za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi in pa ukrepa M01 in 
M02 preko svetovalnih aktivnosti in usposabljanj.

PRP preko ukrepov M14, M01 in M02 uspešno zasleduje cilje izboljšanja pogojev živali v kmetijstvu, pri 
samem ukrepu M14 (dobrobit živali) pa sicer ne vidimo neposrednega prispevka k izboljšanju 



80

konkurenčnosti primarnih proizvajalcev.

PN 4: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom

Osrednji problem vrednotenja prispevka PRP k izboljšanju okolja je pomanjkanje zanesljivih (terenskih) 
podatkov na mikro ravni. Poleg tega je po preteku polovice obdobja izvajanja prezgodaj za sklepanje glede 
določenih okoljevarstvenih vplivov, zlasti na področjih, kjer se pozitivni (ali negativni) trendi odražajo šele 
v daljšem časovnem obdobju (npr. nitrati v vodi). Ne glede na to lahko na podlagi analiziranih podatkov 
ugotovimo, da so ključni ukrepi PRP dobro zasnovani, kar dokazujejo rezultati statističnih analiz in 
poglobljenih analiz ožje opredeljenih območij. Ker pa so dobri rezultati praviloma posledica ciljno 
naravnanih operacij, katerih razširjenost je omejena, so omejeni tudi splošni okoljski vplivi PRP. 
Zanesljivejšo oceno vplivov PRP na makro ravni bo tako lahko ponudilo šele naknadno vrednotenje.

Vključenost kmetijskih zemljišč v ukrepe s potencialno pozitivnim vplivom na obnovo, ohranjanje in 
izboljšanje biotske raznovrstnosti je zadovoljiva, če jo obravnavamo z vidika povečanja skupnih površin 
vključenih v ukrepe, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in/ali krajino, kar potrjuje ugotovitve prejšnjega 
vrednotenja, ki je obravnavalo rezultate v letu 2016. Vključenost površin v izbrane zahteve za ohranjanje 
habitatov (na območju določenem za ohranjanje habitatov) prav tako narašča, vendar je za več operacij še 
vedno daleč od ciljnih vrednosti vključenosti v ukrep (glede na cilje Vlade RS v Programu upravljanja 
območij Natura 2000 - PUN). To je problematično zlasti zato, ker so prav te operacije tiste, pri katerih lahko 
pričakujemo največji učinek na stanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih.

Z uporabo kazalnika vpliva I.08 (Indeks ptic kmetijske krajine) ugotavljamo, da statistično ni mogoče 
potrditi, da je na območjih z večjim deležem izbranih operacij PRP tudi boljše stanje populacij, kar je 
najverjetneje posledica številnih drugih vplivov oz. značilnosti krajine. Kazalnik I.09 (Kmetovanje z visoko 
naravno vrednostjo) pa glede na prejšnje vrednotenje na agregatni ravni ostaja relativno konstanten, pri 
čemer določene spremembe vrst rabe kmetijskih zemljišč znotraj kazalnika lahko pripišemo uporabi 
drugačne metodologije kartiranja zemljišč (RABA), kar ponovno potrjuje tezo glede omejene uporabne 
vrednosti samega kazalnika HNV oz. definicije, ki se za njegov izračun uporablja v Sloveniji.

Sami upravičenci sicer ukrepe PRP prepoznavajo kot zelo pomembne za ohranjanje življenjskega prostora 
rastlinskih in živalskih vrst, istočasno pa tisti, ki se nahajajo na Natura 2000 območjih ocenjujejo, da jim 
Natura 2000 omejuje kmetovanje, kar še dodatno potrjuje potrebno po izvajanju okoljevarstvenih in 
naravovarstvenih ukrepov PRP na teh območjih. Kljub relativno visoki stopnji zavedanja pomena 
ohranjanja narave je eden od glavnih razlogov za izbiro posameznih operacij sicer višja finančna podpora, 
zato je za povečevanje vpisa v ciljne naravovarstvene operacije ključna tudi njihova ekonomska privlačnost.

Razširjenost ukrepov, ki prispevajo k boljšem upravljanju voda (merjena kot delež podprtih zemljišč), je 
zadovoljiva in med leti nekoliko narašča. Podatki kažejo na povečanje vnosa dušika in fosforja, kakor tudi 
povečanje vrednosti posameznih parametrov kakovosti podzemnih in površinskih voda. V primeru 
pesticidov najslabše stanje kaže VTPodV Dravska kotlina, a so opazni indici, da se stanje izboljšuje. Sicer je 
za posamezna VT težko oblikovati zanesljive sklepe glede vpliva PRP na ekološko stanje površinskih voda, 
kljub temu pa ugotavljamo, da je – vsaj kar se tiče nitratov – jasno razvidno, da je največje število VT v 
dobrem stanju prav na območjih, kjer je večja vključenost v ukrepe PRP (delež zemljišč z zahtevkom > 25 
%). Delež VT v dobrem stanju glede na meritve fosforja je povsod večji od tretjine, pri čemer je posebej 
opazen velik vpliv pomembnih obremenitev (glede na NUV), in sicer ne glede na vključenost v ukrepe PRP. 
Na teh območjih je namreč število VT, ki nimajo dobrih rezultatov pri meritvah fosforja, največje.

Glede na trofičnost so vodna telesa na območjih z večjo vključenostjo v ukrepe PRP na splošno v dobrem 
stanju. Najmanjše število vodnih teles v dobrem stanju je na območjih, kjer so prisotne pomembne 
obremenitve (glede na NUV), delež zemljišč z zahtevkom pa je nižji 25 %, kar posredno kaže na verjeten 
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pozitiven vpliv PRP ukrepov na stanje voda.

Na podlagi razpoložljivih podatkov lahko sklepamo, da ukrepi PRP prispevajo tudi k zmanjšanju erozije tal 
zaradi vode in izboljšanju upravljanja zemljišč, a zaradi pomanjkanja podatkov te trditve ni mogoče 
statistično potrditi. Razlog je v tem, da trenutno ni na voljo podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče 
izračunati neto vrednosti kazalnikov vpliva, zato lahko o izboljšanju sklepamo posredno, preko dodatnih 
kazalnikov vrednotenja. Le-ti so pokazali znake izboljšanja stanja, saj so pri večjem številu kazalnikov že 
dosežene ciljne vrednosti, določene za celotno obdobje. Glede na trenutno stanje kaže, da bodo tudi 
vrednosti kazalnikov, kjer ciljne vrednosti še niso dosežene, do konca programskega obdobja dosežene. V 
primerjavi z vrednotenjem v letu 2017 se povečuje delež površinskih ukrepov, ki podpirajo izboljšanje 
upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (glede na skupno površino kmetijskih zemljišč z zahtevkom), 
obenem pa se zmanjšujeta površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju in delež izgubljenih zemljišč z 
zahtevkom zaradi pozidave.

PN 5: Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega 
sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe

Ocenjujemo, da PRP uspešno zasleduje cilje v okviru PN5, saj so intervencije programa pripomogle k večji 
učinkovitosti rabe vode v kmetijstvu, opazen pa je tudi manjši prispevek k povečanju učinkovite rabe 
energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane ter pri ponudbi in porabi OVE (predvsem podukrepi M04.1, 
M04.2 in M08.6, naložbe v gozdarski sektor). PRP je s sofinanciranjem odprave škode in obnove gozda po 
naravnih nesrečah prispeval tudi k povečanju zalog ogljika v gozdovih.

Pomemben vpliv PRP je je na področju zmanjšanja emisij didušikovega oksida in amonijaka, po drugi strani 
pa program ni oblikoval ustreznih operacij/zahtev za zmanjševanja emisij metana iz prebavil rejnih živali. 
Tudi za gradnjo majhnih in mikro bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko zmanjšali emisije metana iz 
skladišč za živinska gnojila, kljub možnostim financiranja, ni bilo interesa.

Ključen izziv na področju PN5, ki sicer ni programirano, je pomanjkanje podatkov iz poročil upravičencev. 
Konkretnejši učinki PRP za cilje PN5 bodo izmerljivi čez nekaj let, saj bo dejanska poraba vode razvidna 
šele po zaključenih naložbah, energetsko učinkovitost in dejansko porabo električne energije pa bo mogoče 
izračunati, ko bodo gospodarske družbe poročale o prihrankih energije (zahtevano je poročanje v petletnem 
obdobju po zadnjem izplačilu sredstev).

PN 6: Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij

PRP cilje PN6 naslavlja preko ukrepov, ki so usmerjeni v diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj malih 
podjetij ter ustvarjanje delovnih mest. Lokalne akcijske skupine (ukrep M19) so se s svojimi operacijami 
izkazale za ključne pri doseganju teh ciljev, saj spodbujajo tako gospodarski kot lokalni razvoj in posledično 
ustvarjajo nova delovna mesta, ki so jih v tem programskem obdobju do 31.12.2018 preko podukrepa 
M19.2 ustvarila 30.
K ustvarjanju novih delovnih mest znatno prispevajo tudi podukrepi M08.6, M16.4 in M16.9, ugotavljamo 
pa tudi pomemben vpliv neizvajanja podukrepa M06.4, saj je vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 
ključna, ko govorimo o novih delovnih mestih.

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

Rezultati popisa ptic kmetijske krajine iz obdobja 2008–2018 in analiza trendov po skupinah vrst so 
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pokazali na naslednje zaključke:

 Slovenski indeks ptic kmetijske krajine v letu 2018 znaša 78,3 %, kar je za 2,3 % več kot v letu 
2017;

 trend ptic kmetijske krajine je statistično značilen zmeren upad (-21,9 % +/- 2,8); v zadnjih štirih 
letih se je trend stabiliziral;

 travniške vrste ptic kmetijske krajine upadajo hitreje (upad -40,8 % +/- 3,6);
 upadajo tudi generalisti (splošno razširjene vrste) v kmetijski krajini, vendar zelo počasi (1 % letno);
 večina upada ptic kmetijske krajine je nastala zaradi upada travniških vrst; trend netravniških vrst in 

generalistov je zelo podoben in se ne razlikuje statistično značilno;
 indekse nižje od povprečnega indeksa travniških vrst imajo znotraj tega indeksa naslednje vrste: 

repaljščica (33,6), poljski škrjanec (40,3), repnik (48,0) in drevesna cipa (48,1); značilnost teh vrst 
je, da so vezane pretežno na obsežnejše površine ekstenzivno vzdrževanih travnikov, za razliko od 
ostalih vrst v travniškem indeksu (rjavi srakoper, rjava penica, hribski škrjanec, veliki strnad in 
smrdokavra), ki so vezane tudi na ostale kmetijske površine, predvsem zaraščajoče travnike in 
sadovnjake; te štiri vrste so v sedanji kmetijski krajini v Sloveniji t.i. habitatni »poraženci«;

 izrazito nizek indeks imata tudi priba in divja grlica;
 ni prepričljivih dokazov za dolgoročno razlikovanje trendov selivk in neselivk, čeprav sta ta dva 

trenda različna v zadnjih dveh letih (selivke imajo nižji indeks).

Analiza vpliva ukrepov KOPOP in EK (ter ostalih okoljskih spremenljivk in spremenljivk vezanih na 
politike) na ptice kmetijske krajine  je pokazala na naslednje zaključke:

 najpomembneje vplivajo na diverziteto ptic kmetijske krajine krajinske spremenljivke: prisotnost 
gozdnih elementov povečuje diverziteto, vendar le do približno 25 % površine grmovja in gozda;

 diverziteto ptic kmetijske krajine povečuje tudi pestrost kmetijskih rastlin;
 naraščanje višine neposrednih plačil je po drugi strani močno negativno povezano z diverziteto ptic 

kmetijske krajine, vsaj delno je to verjetno povezano z vlaganjem v intenzivno živinorejo;
 tudi plačila ukrepov KOPOP in EK so negativno korelirana z diverziteto kmetijskih ptic, kar kaže na 

to, da se ta plačila stekajo v območja z nižjo diverziteto;
 obtežba z živino ima pri nižji obtežbi (do 1,2–1,5 GVŽ/ha) pozitiven vpliv na ptice kmetijske 

krajine, nato negativnega; ocenjujemo, da omejitev obtežbe (na 1,8 GVŽ/ha) pozitivno vpliva na 
diverziteto ptic kmetijske krajine (vendar ne zadostno za npr. vrste ekstenzivnih travnikov);

 videti je, da imajo nekateri elementi KOPOP ukrepov, ki se izvajajo na njivskih površinah, pozitivne 
vplive na diverziteto ptic kmetijske krajine, vendar to zahteva nadaljnje raziskave;

 površine z naravovarstvenimi KOPOP ukrepi nimajo večjega vpliva na diverziteto; domnevamo, da 
je to povezano s še vedno relativno majhnim obsegom izvajanja.

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

V letu 2018 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 19 izbranih kvalifikacijskih 
vrst ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične kmetijske krajine in ekstenzivnih travnikov, so v 
Sloveniji zaradi majhnih populacij, izoliranosti in negativnega populacijskega trenda na robu izumrtja, na 
primer veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad.

Trendi posameznih kvalifikacijskih vrst:

(1) Trend negotov: vodomec (Dravinja 2008-2018, Mura 2006-2018, Krka 2011-2018), kotorna (Vipavski 
rob 2004-2018), kostanjevka (Črete 2006-2018 in 2010-2018), velika uharica (Kras in Vipavski rob 2004-
2018), podhujka (Snežnik - Pivka 2013-2018), črnočeli srakoper (Vipavski rob 2007-2018), hribski škrjanec 
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(Snežnik – Pivka 2005-2018), triprsti detel (Snežnik – Pivka 2012-2018, Julijci 2011-2018), mala tukalica 
(Cerkniško jezero 2011-2018), grahasta tukalica (Črete 2004-2018 in 2013-2018), navadna čigra (Drava 
2004-2018), kosec (Cerkniško jezero, Planinsko polje, Dobrava – Jovsi, Dolina Reke, Snežnik - Pivka 2004-
2018).

(2) Zmeren upad: srednji detel (Mura in Krakovski gozd – Šentjernejsko polje 2010-2018), hribski škrjanec 
(Goričko 2005-2018, Vipavski rob 2006-2018), pisana penica (Mura 2006-2018), kosec (Ljubljansko barje 
2004-2018).

(3) Strm upad: vrtni strnad (Kras 2005-2018), črnočeli srakoper (Krakovski gozd – Šentjernejsko polje 
2004-2018), veliki škurh (Ljubljansko barje 2011-2018), veliki skovik (Kras 2006-2018), pisana penica 
(Ljubljansko barje 2004-2018), kosec (Breginjski Stol 2004-2018).

(4) Stabilen: podhujka (Kras 2009-2018), veliki skovik (Ljubljansko barje 2004-2018), pisana penica 
(Snežnik - Pivka 2004-2018), bela štorklja (Slovenija 2004-2018), podhujka (Kras 2014-2018).

(5) Zmeren porast: bela štorklja (Slovenija 2004-2018).

(5) Strm porast: podhujka (Kras 2014-2018).

(6) Trenda ni mogoče izračunati: zlatovranka (Goričko 2004-2018), mala tukalica (Mura 2005-2018).

4. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Na podlagi rezultatov monitoringa v letih 2016, 2017 in 2018 so podane naslednje ocene stanja ohranjenosti 
vrst:

 Stanje ohranjenosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) je neznano.
 Stanje ohranjenosti velikega frfotavčka (Leptidea morsei) je neugodno.
 Stanje ohranjenosti rdečega apolona (Parnassius apollo) je neugodno.
 Stanje ohranjenosti strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) je neugodno.
 Stanje ohranjenosti temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) je neugodno.
 Stanje ohranjenosti kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria) je neugodno.
 Stanje ohranjenosti lorkovičevega rjavčka (Erebia calcaria) je ugodno.
 Stanje ohranjenosti travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) je neugodno.
 Stanje ohranjenosti močvirskega cekinčka (Lycaena dispar) je ugodno.
 Stanje ohranjenosti velikega mravljiščarja (Phengaris arion) je neugodno.

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 01/10/2018 - 31/10/2018

Naslov komunikacijske 
dejavnosti/dogodka in 

- Objava Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020 za leto 2017 - Objava priloge k Letnemu poročilu za leto 
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tema ugotovitev 
vrednotenj, o katerih se 
je razpravljalo/ki so 
bile sporočene

2017 - Objava povzetka letnega poročila o izvajanju za državljane

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu (pdf) ter predstavitev na Odboru za spremljanje

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

50

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

Datum/Obdobje 09/03/2018

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

Izvedba javne predstavitve rezultatov (dogodek): - Monitoring izbranih ciljnih 
vrst metuljev v letu 2017 (Center za kartografijo favne in flore) - Monitoring 
splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic 
kmetijske krajine za leto 2017 (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije) - Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih 
NATURA 2000 v letu 2017 (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije)

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

2600

URL https://www.program-podezelja.si/sl/spremljanje-in-vrednotenje/monitoringi
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Datum/Obdobje 01/11/2018 - 30/11/2018

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 2018 in sinteza monitoringa 2016–2018 - 
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018 - Monitoring splošno 
razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – 
poročilo za leto 2018

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu (pdf)

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

50

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

Datum/Obdobje 01/06/2018 - 30/06/2018

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

Objava rezultatov vrednotenja, ki se je izvedlo v letu 2018 in je obsegalo 
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 podježelja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013. - Doseganja 
ciljev Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu (pdf) ter predstavitev na Odboru za spremljanje

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

100
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URL https://www.program-podezelja.si/sl/spremljanje-in-vrednotenje/vrednotenje

Datum/Obdo
bje

22/11/2018

Naslov 
komunikacij
ske 
dejavnosti/d
ogodka in 
tema 
ugotovitev 
vrednotenj, 
o katerih se 
je 
razpravljalo/
ki so bile 
sporočene

Predstavitvi poročil monitoringov ciljnih vrst metuljev in ptic na območjih NATURA 2000 
v letu 2018 (dogodek)

Splošni 
organizator 
dejavnosti/d
ogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijsk
i 
kanali/oblik
a

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

1250

URL https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/Novice/Preplet/2018/Vabilo_predsta
vitev_monitoringov_metulji_Natura2000.pdf



87

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)

Največ pripomb v okviru intervjujev in fokusnih skupin se je nanašalo na 
nadzor. Priporoča se analiza izvajanja nadzora. Nadzor se lahko nanaša le na 
pogodbeno obveznost. Nadzor mora upoštevati načelo sorazmernosti ter 
učinkovitosti, kar se običajno doseže z oceno tveganj, stroškov (vključno z 
uporabo kadrovskih in drugih administrativnih virov in vplivi na izvajanje 
ukrepa) ter določitvijo ustreznega vzorca in sankcij. (Vrednotenje PRP 2014–
2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

ARSKTRP izvaja tako administrativne kontrole, kot tudi kontrole na kraju 
samem, vse v skladu z EU zakonodajo in sicer z Uredbo Evropske komisije 
809/2014 ter tudi nacionalno zakonodajo. V sklopu teh kontrol se v skladu z 
zakonodajo izvaja 5% kontrola na kraju samem. Dvig učinkovitosti bo mogoč v 
naslednjem programskem okolju, v kolikor bo to predvidela uredba, ki bo 
nadomestila uredbo 809/2014.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Plačilna agencija

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

Pri ukrepu M16 se priporoča analizo učinkovitosti izvajanja postopkov s 
predlogi za izboljšanje. Predlaga se učinkovito komunikacijo med vsemi 
deležniki na različnih ravneh za preprečevanje zapletov v prihodnje. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Izvajanje postopkov je skladno z veljavno zakonodajo, morebitne spremembe se 
bodo zgodile ob uveljavitve nove v novem programskem obdobju. Opravljena je 
bila analiza rezultatov vlog, prispelih na 1. javne razpise za podukrepe M16.2, 
M16.4, M16.5 in M16.9 in analizirani vzroki za zavržbo in zavrnitev vlog. 
Komunikacija med vsemi deležniki na vseh ravneh (MKGP, ARSKTRP) je 
vzpostavljena.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Predlaga se, da se uvede ukrep izobraževanja svetovalcev. Na ta način bi 
izvajalec lahko izvedel strokovno svetovanje, ARSKTRP bi lahko hitreje izvedla 
kontrolo, obenem pa bi bilo manj nepravilnosti in netočnosti. Poleg tega 
predlagamo tudi, da se svetovalcem omogoči strokovno usposabljanje glede 
posameznega področja svetovanja. (Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)
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Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ob programiranju PRP 2014 - 2020 v letu 2014 usposabljanja svetovalcev v 
okviru M02 niso bila predvidena. Praksa je pokazala, da so usposabljanja 
svetovalcev pomembna, zato bo MKGP to v največji meri poskusil upoštevati v 
prihodnjem programskem obdobju.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Predlaga se nadgradnja M01.1 in temeljit posvet med soudeleženci v procesu 
usposabljanja. V primeru usposabljanj, ki se vežejo na določene druge ukrepe, bi 
morali sodelovati nosilci ukrepov v vseh sodelujočih organizacijah. 
Zanimivejše, bolj praktično in dinamično usposabljanje bi moralo pritegniti več 
zanimanja za usposabljanje in povezane ukrepe. Vsaj deloma bi odpravilo 
zasičenost udeležencev z usposabljanji, ki jih vsako leto ponavljajo isti izvajalci. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Nosilca ukrepa M01 (na MKGP in AKTRP) ter vsebinska nosilca ukrepa na 
področju katere tematike se JN pripravlja (tako na MKGP kot tudi AKTRP) se 
redno usklajujejo. Vsebinski nosilci predlagajo vsebine, pri pripravi le teh pa 
sodelujejo tudi s strokovno javnostjo in upoštevajo tudi potrebe s terena. Ukrep 
M01 se izvaja s postopki javnega naročanja pri čemer upoštevamo določila 
Zakona o javnem naročanju. Izvajajo se predhodne raziskave trga, ki pa v 
primeru rednih usposabljanj, ki so vezana na druge ukrepe PRP, niso 
predvidena. MKGP se strinja, da bi bilo potrebno usposabljanja izvesti v 
manjših skupinah, da bi bila usposabljanja bolj interaktivna, vendar je pri tem 
potrebno poudariti tudi to, da se s tem poveča vrednost javnih naročil. Za 
pripravo več javnih naročil z izbirnimi vsebinami pa MKGP ne razpolaga z 
zadostnim številom zaposlenih na tem ukrepu. Zasičenost udeležencev z 
usposabljanji se lahko odpravi z drugačnim načrtovanjem ukrepov kmetijske 
politike v prihodnjem obdobju.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

M16 je novost v slovenskem prostoru, saj spodbuja sodelovanje med partnerji 
tam, kjer tradicionalno ni prisotno. Je dobrodošel, o čemer priča tudi veliko 
zanimanja med ciljnim občinstvom. Težave so v fazi implementacije: za že 
razpisana podukrepa je postopek izbora in odločanja o podpori prijaviteljem 
dolg, zlasti glede na to, da ne gre za veliko število vlog. Priporoča se analiza 
postopka obravnave vlog, prispelih na JR in hitrejše odločanje o vlogah. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Za pospešitev izvajanja postopkov administrativne kontrole pri ukrepu M16 bi 
bila nujno potrebna uvedba popolne elektronske oddaje vlog in/ali zahtevkov. Za 
ta namen pa bi bilo treba ustrezno prilagoditi zakoondajo oziroma poskrbeti, da 
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bo to vsebina zakonodaje, ki bo pripravljena v novem programskem obdobju.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Kljub dosedanji uspešnosti izvajanja ukrepa, je potrebno izvajanje še naprej 
stalno spremljati, da se zaradi neizpolnjevanja vstopnih pogojev (svetovanje v 
primeru prašičereje) ne bi pojavila manjša pripravljenost za sodelovanje na 
strani KMG. Da bo ukrep lahko prispeval k doseganju programskih ciljev, bo 
potrebna ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj PRP 2014–2020. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Vključenost v ukrep M14 - Dobrobit živali se v prašičereji od leta 2014 
povečuje in do sedaj še ni bila zaznana manjša pripravljenost za sodelovanje na 
strani KMG zaradi neizpolnjevanja vtopnega pogoja, ki se nanaša na izdelavo 
programa dobrobiti živali. Izvajanje ukrepa se stalno spremlja. Manjkajoča 
sredstva za izvedbo ukrepa v letu 2020 bodo ustrezno prerazporejena znotraj 
PRP 2014–2020.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Priporoča se 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 Demonstracijski 
projekti). (Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Podukrep M01.2 se je začel izvajati v letu 2019. S 5. spremembo PRP smo na 
podukrepu razširili vsebine ter povečali sredstva na tem podukrepu. V letošnjem 
in prihodnjem letu načrtujemo pripravo in izvedbo več JN na tem podukrepu.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajanje podukrepa M02.1 z javnim naročilom je pri obstoječih pogojih, ki 
izhajajo iz zahtev evropske uredbe, oteženo glede na slovensko specifiko 
omejenega števila ponudnikov. Ocenjuje se, 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. (Vrednotenje 
PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje Tipski obrazci za poročanje o izvedenem svetovanju so že vključeni v razpisno 
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spremljanje dokumentacijo javnih naročil na M02.1. Uvedena so bila tudi srečanja na nivoju 
izvajalec-MKGP-ARSKTRP pred začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti, 
ki so bila kasneje ukinjena. MKGP redno sodeluje z izvajalci in sproti rešuje 
morebitne nejasnosti in težave v času izvajanja pogodbenih obveznosti 
posameznih javnih naročil.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Upravičenci M06.3 so nosilci majhnih kmetij z manj izkušnjami z vključenostjo 
v PRP, zato je treba v času spremljanja izvajanja njihovega PN zagotoviti, da jih 
bodo ARSKTRP, KGZS in MKGP dobro ter pravočasno informirali o njihovih 
obveznostih. Upravičence je treba seznaniti z obveznostmi in s predvidenim 
načinom izvedbe kontrol. Tako se bo mogoče izogniti negativnim posledicam 
neizpolnjevanja obveznosti, kot je neizplačilo ali celo vračilo sredstev. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Na MKGP se dobro zavedamo specifike ciljne skupine pri podukrepu M06.3. V 
ta namen z željo po čim bolj uspešnem in učinkovitem izvajanju podukrepa 
preko medijev, kmetijskih svetovalcev in tudi z obvestili poslanimi po pošti, 
upravičence redno opozarjamo na njihove obveznosti. Prav tako iz uradnih 
evidenc redno preverjamo izpolnjevanje obveznosti glede ohranjanja obsega 
kmetijske proizvodnje. O primerih, ki se nevarno približajo spodnjim pragom, 
bomo obvestili kmetijske svetovalce, ki bodo v času vnosa zbirnih vlog 
upravičence opozorili na njihove obveznosti. Posebno pozornost bomo namenili 
obdobju oddaje drugega zahtevka za izplačilo sredstev. Takrat bomo preko vseh 
možnih kanalov upravičence opozarjali na nujne aktivnosti in dokazila, ki jih bo 
potrebno priložiti zahtevku za izplačilo. V ta namen bomo izdelali tudi navodila 
na kakšen način in s katerimi dokazili se lahko dokaže posamezen cilj, izbran v 
poslovnem načrtu.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Predlaga se ponovno ovrednotenje relevantnosti podukrepa M06.4 za doseganje 
ciljnega kazalca, 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. (Vrednotenje PRP 2014–
2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V letu 2018 je bil preverjen interes pri upravičencih in njihovih predstavnikih v 
okviru srečanja, ki ga je v novembru 2018 izvedla EIB, ki je pokazal, da interes 
pri upravičencih obstaja, vendar v manjši meri kot načrtovano. Bila je izvedena 
notranja analiza potrebnega časa za vzpostavitev ukrepa, ki predvideva zagon 
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ukrepa konec leta 2019. Na podlagi analiz bo v letu 2019 v okviru spremembe 
PRP 2014–2020 opravljena prilagoditev kazalnikov učinka in prerazporeditev 
(dela) sredstev. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Predlaga se, 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). (Vrednotenje PRP 2014–
2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

MKGP se strinja z uporabo alternativnih možnosti za izvajanje ukrepa, saj je 
izvajanje ukrepov z javnimi naročili zelo zahtevno, zapleteno, dolgotrajno in 
včasih tudi neučinkovito. V tem programskem obdobju sistema ne bomo 
spreminjali. Za prihodnje programsko obdobje pa želimo najti alternativne 
možnosti za izvedbo ukrepa prenosa znanja.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Za doseganje zastavljenih ciljev ukrepa M02 ter za zagotavljanje večje 
učinkovitosti črpanja sredstev, se priporoča podrobno analizo vseh postopkov, 
od zahtevka za začetek javnega naročila in oddaje naročila do izvedbe svetovanj, 
še posebej pa postopek kontrole. (Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Postopki javnih naročil na MKGP se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja javno 
naročanje in internim Pravilnikom o javnem naročanju na ožjem ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Postopki bi lahko potekali hitreje, 
v kolikor bi bil vzpostavljen elektronski sistem poslovanja znotraj MKGP in v 
kolikor bi bili kadrovsko okrepljeni ekipi Službe za javna naročila, ki vodi 
postopke na MKGP ter Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja, ki 
pripravlja vsebine javnih naročil. Postopek kontrole pa teče na ARSKTRP v 
skladu z njihovimi internimi pravilniki oziroma priročniki. MKGP kot naročnik 
preveri primernost izvajalcev v postopku preveritve ponudb. ARSKTRP med 
drugim izvaja tudi kontrolo vsebine svetovanja, kar MKGP smatra kot 
nepotrebno, saj je s postopkom izbora izvajalca zagotovljena kakovost vsebine, 
saj mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila glede izpolnjevanja zahtevanih 
pogojev, ravno tako pa ta kontrola podaljšuje celoten proces.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

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

Glede na pričakovane pozitivne učinke podukrepa M09.1 se predlaga, da se k 
izvajanju ukrepa pristopi čim prej. (Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Prvi javni razpis za podukrep M09.1 je bil objavljen v septembru 2018 in se že 
izvaja. Prav tako je v mesecu maju 2019 predvidena objava drugega javnega 
razpisa.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Predlaga se redefiniranje pogojev za vstop v M08.4 oz. izvajanje za manjše 
lastnike. Skoraj polovica vloženih vlog še čaka na odobritev, v situaciji, ko je 
zaprošenih sredstev v vseh predloženih vlogah celo manj kot razpisanih. 
Trenutna dinamika kaže na tveganje, da sredstva ne bodo počrpana, še bolj pa 
to, da večina posledic žledoloma in drugih naravnih nesreč v gozdu, kljub 
zadostnim sredstvom, ki so na voljo, ne bo pravočasno in ustrezno saniranih. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Vstopni pogoji za pridobitev sredstev so minimalni, parcela pa mora biti na 
območju, ki je upravičeno za sanacijo. Vse dokumente vlagatelji pridobijo 
brezplačno na Zavodu za gozdove Slovenije, ki jim tudi pomaga pri vlaganju 
vloge na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V okviru podukrepa 
M08.4 je možna sanacija ne le gozdov, ki jih je poškodoval žledolom, pač pa 
tudi gozdov, ki so jih poškodovali vetrolom v letu 2017 in preveč namnožene 
populacije podlubnikov. Pospešili smo obdelavo vlog na ARSKTRP. Pristopili 
smo k promociji omenjenega podukrepa za lastnike gozdov na Sejmu AGRA 
2018. V okviru letnega poročila za leto 2018 je opaziti tudi napredek pri črpanju 
sredstev.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Glede na dobro sprejetost M03 se priporoča nadaljnji razvoj v smislu dodajanja 
novih shem kakovosti in promocijo med upravičenci za vključevanju v sheme. 
Analiza trga, ki bi pokazala razliko med tržnim položajem proizvajalcev, 
vključenih v sheme, ter tistimi, ki to niso, bi v primeru ugotovljenega 
pozitivnega rezultata lahko vplivala na večje vključevanje v ukrep, saj celo tisti, 
ki so vključeni v sheme, izražajo pomisleke glede dviga tržne uspešnosti. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Na MKGP redno spremljamo stanje shem kakovosti, tako morebitno uvajanje 
novih shem, kot tudi dodajanje novih proizvodov v okviru že obstoječih shem 
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kakovosti. Pobuda za nove sheme kakovosti oz. nove proizvede mora priti s 
strani proizvajalcev. V prihodnje se obeta vstop novih sektorjev v shemo 
kakovosti Izbrana kakovost (prašiči, drobnica, zelenjava), aktualna pa sta tudi 
seneno mleko in meso v okviru sheme kakovosti zajamčena tradicionalna 
posebnost. Te proizvode bomo ob izpolnitvi vseh pogojev, ki so potrebni za 
vključitev v PRP, umestili v podukrep M03.1. Ukrepa promocije v okviru PRP 
zaradi pomanjkanja sredstev ne izvajamo, zato pa na nacionalni ravni aktivno 
izvajamo splošno promocijo, ki je namenjena osveščanju potrošnikov o 
prednostih lokalne hrane in promocijo posameznih sektorjev (mleko, meso, 
sadje, vrtnine, med, oljčno olje, vino in žita). Predlagano analizo bi bilo 
potrebno narediti pred oblikovanjem ukrepov v okviru strateškega načrta SKP 
po letu 2020.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Pri M02 se priporoča analizo alternativnih možnosti za način izvajanja ukrepa. 
(Vrednotenje PRP 2014–2020 v letu 2018)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

MKGP se strinja z uporabo alternativnih možnosti za izvajanje ukrepa, saj je 
izvajanje ukrepov z javnimi naročili zelo zahtevno, zapleteno, dolgotrajno in 
včasih tudi neučinkovito. V tem programskem obdobju sistema ne bomo 
spreminjali. Za prihodnje programsko obdobje pa želimo najti alternativne 
možnosti za izvedbo ukrepa prenosa znanja. 

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 upravljanja 
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 2018 je bilo organiziranih šest sej Sveta OU.

Na sejah Sveta OU v letu 2018 so se obravnavale naslednje teme:

 na 11. seji, ki je potekala 30. 1. 2018, se je obravnaval predlog 4. spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 
2014–2020;

 na 12. seji, ki je potekala 5. 4. 2018, se je obravnavala sprememba meril za izbor operacij v okviru 
PRP 2014–2020, podano je bilo tudi poročilo delovne skupine za znižanje stopnje napake za 
program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 o Akcijskem načrtu glede poročanja in 
ukrepanja glede zniževanja stopnje napake ter napredek v zvezi z vzpostavitvijo sistema za izvajanje 
finančnih instrumentov v okviru PRP 2014–2020;

 na 13. seji, ki je potekala 18. 5. 2018, je bil potrjen predlog Letnega poročila o izvajanju Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2017, podani sta bili informaciji o 
programiranju in izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2018 ter 
informacija o napredku pri izvajanju strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih 
aktivnostih, obravnavano je bilo poročilo o doseganju mejnikov in poročilo analize izvajanja 
Programa razvoja podeželja za presečni datum 31. 12. 2017 ter poročilo ARSKTRP glede stanja 
obravnave vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020, prav tako je bil obravnavan predlog 5. 
spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in sprememba meril za 
izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 ter podane so bile tudi informacije s strani ARSKTRP glede 
stanja obravnave vlog in zahtevkov PRP 2014–2020 ter informacije o spremembi 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, 
podana je bila tudi informacija glede napredka v zvezi z vzpostavitvijo sistema za izvajanje 
finančnih instrumentov;

 na 14. (dopisni) seji, ki je potekala 3. 7. 2018, se je potrdila sprememba meril za izbor operacij v 
okviru PRP 2014–2020;

 na 15. seji, ki je potekala 24. 10. 2018, se je Organ upravljanja seznanil s Poročilom o ugotovljenih 
kršitvah za PRP 2014–2020 v letu 2017;

 na 16. seji, ki je potekala 17. 12. 2018, se je obravnaval predlog 6. spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije 2014–2020, sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–
2020 in poročilo MKGP o doseganju mejnikov ter poročilo ARSKTRP glede stanja obravnave vlog 
in zahtevkov v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.
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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 2018 ni zaznal večjih težav pri upravljanju in izvajanju programa. Za še uspešnejše in 
učinkovitejše izvajanje pa je UO pripravil četrto 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. Za lažje izvajanje finančnih instrumentov so bila s 4. spremembo dopolnjena poglavja pri 
podukrepih M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, M06.4: 
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, M08.6: Podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, in sicer v okviru operacije: 
Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa – finančni instrumenti. S 5. spremembo so bile spremembe pri 
ukrepu M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrepu M03.1: Podpora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti, podukrepu M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter 
naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov, ukrepu M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila. Marca 
2019 je bila sprejeta 6. sprememba PRP, ki se je nanašala na ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kjer je bila izvedena reforma tega področja.

V letu 2018 so se izvajali naslednji ukrepi:

 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja 
o Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
o Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepi informiranja

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

o Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja
 Ukrep M03: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila 

o Podukrep M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva 

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
 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij 

o Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
o 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 Podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov
 Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 Ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 

o Podukrep M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti
o Podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

 Ukrep M11: Ekološko kmetovanje 
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o Podukrep M11.1: Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
o Podukrep M11.2: Plačila za izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja

 Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 
o Podukrep M13.1: Izravnalno plačilo v gorskih območjih
o Podukrep M13.2: Izravnalno plačilo za druga območja s pomembnimi naravnimi omejitvami
o Podukrep M13.3: Izravnalno plačilo za druga območja s posebnimi omejitvami

 Ukrep M14: Dobrobit živali
 Ukrep M16: Sodelovanje 

o Podukrep M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

o 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

o Podukrep M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim 
praksam

o 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

 Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER 
o Podukrep M19.1: Pripravljalna podpora
o Podukrep M19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 

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

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 Odboru za spremljanje je zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

V letu 2018 sta bili izvedeni dve seji Odbora za spremljanje:

 na 12. seji, ki je potekala 15. 2. 2018, je Odbor za spremljanje sprejel Poslovnik Odbora za 
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spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije in predlog četrte spremembe Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020, Odbor za spremljanje je tudi podprl spremembo 
meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 ter poročilo ARSKTRP glede stanja obravnave vlog 
in zahtevkov v okviru izvajanja ukrepa LEADER;

 na 13. seji, ki je potekala 6. 6. 2018, je Odbor za spremljanje potrdil predlog Letnega poročila o 
izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2017, se seznanil z 
informacijo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2018 in 
informacijo o napredku pri izvajanju strategije informiranja ter obveščanja javnosti in načrtovanih 
aktivnostih,  Odbor za spremljanje je sprejel mnenje o predlogu pete spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije 2014–2020, podprl predlog sprememb meril za izbor operacij v 
okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 Aktivnosti za začetek izvajanja preostalih ukrepov PRP 2014–2020, ki se v letu 2018 še nista izvajala

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

V letu 2018 se podukrep ni izvajal, ker se 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 2018 izvedene 
številne aktivnosti, ki bodo podlaga za kasnejše izvajanje tega podukrepa. MKGP je v letu 2018 sprejel 
Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentv za izvajanje določenih podukrepov iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 33/18), ki bo ena izmed 
podlag za izvajanje tega podukrepa, ter dopolnil opis podukrepa v Programu razvoja podeželja 2014–2020.

2. 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 2018 se podukrep M07.3 ni izvajal. Podpora širokopasovnemu internetu se zagotavlja iz dveh EU 
skladov, in sicer iz EKSRP, za katerega je pristojno MKGP, in iz ESRR, v okviru katerega je za podporo 
izgradnji širokopasovnih omrežij odgovorno Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnem besedilu: MJU). 
MJU je tudi sicer pristojno ministrstvo za področje izgradnje širokopasovnih omrežij in je pripravilo Načrt 
razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (v nadaljnem besedilu: Načrt NGN 2020) 
ter Dodatek k Načrtu NGN 2020.

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. MJU je v letu 2016 
dokončalo mapiranje o stanju širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in v letu 2016 na podlagi 
objavljenega 1. in 2. javnega poziva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij po ureditvi 
in vnosu vseh podatkov mapiranja in tržnega interesa pripravilo 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 



98

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 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 v naseljih 
z manj kot 5.000 prebivalcev.

Za MKGP je bilo ključno, da je MJU kot resorno ministrstvo za področje izgradnje širokopasovnih omrežij 
vzpostavilo ustrezne pravne podlage in opredelilo ključne pogoje za izvajanje tovrstnih naložb. Na MKGP 
smo tako na enak in usklajen način v sodelovanju z MJU v letu 2018 začeli s pripravami svojih pravnih 
podlag, izvedbeno uredbo, spremembo besedila podukrepa M07.3 v okviru 5. spremembe PRP 2014-2020, 
ki jo je Evropska komisija potrdila 25. 10. 2018. Sprememba je bila potrebna zaradi uskladitve vrste 
upravičenca in pogojev za pridobitev podpore z določbami, ki sedaj veljajo za tovrstne naložbe v okviru 
ESRR za zagotovitev usklajenosti pogojev in določb med obema skladoma (EKSRP in ESRR).

Objava prvega javnega razpisa in sprejem nacionalne izvedbene uredbe sta predvidena v letu 2019. Objava 
javnega razpisa in sprejem uredbe sta se zamaknila, ker se je tekom postopka priprave pravnih podlag, 
potrebnih za izvedbo tega podukrepa, preverilo, ali je potrebna sprememba Zakona v kmetijstvu (Zkme). 
Izvedbena uredba je že od druge polovice leta 2018 v postopku priprave in usklajevanja med MJU in 
MKGP. Med pravne podlage za izvedbo podukrepa sodi tudi dopolnitev že priglašene sheme državnih 
pomoči MJU, t.j. shemo državne pomoči "Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije 
v Republiki Sloveniji", št. priglasitveBE01-2482762-2017, BE01 2482762-2017/I, v skladu z 52. členom 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, katera se bo dopolnila še z dodatno priglasitvijo izvajanja podukrepa 
M07.3 iz PRP 2014-2020 ter objavo javnega razpisa.

Aktivnosti povezane z uvedbo reforme OMD

V začetku leta 2018 je bilo na EK posredovano poročilo o delimitaciji OMD (poročilo je bilo oddano 3. 
aprila 2018). Sledil je pregled s strani JRC in DG AGRI, ki sta v mesecu juniju posredovala svoje pripombe. 
Za ključne so se izkazale pripombe vezane na uporabo administrativne enote ob izvedbi delimitacije OMD. 
Julija 2018 je bilo na videokonferenci dogovorjeno, da se kot administrativna enota uporabi občina. 
Dogovorjene so bile še nekatere druge podrobnosti v zvezi ponovljeno analizo. MKGP je nato opravilo 
analizo na 130 občinah, vključenih v proces delimitacije OMD. Oktobra 2018 so bila na videokonferenci 
med MKGP in EK pregledana še nekatera odprta vprašanja. Poročilo o razmejitvi je bilo oddano 22. 
novembra 2018. Žal nekatera pojasnila pri uporabi biofizikalnih kriterijev niso bila sprejeta s strani JRC. 
Tudi s strani EK je prišlo do zadržka glede uporabe standardnega prihodka na kmetijsko gospodarstvo. Po 
popravku, ki ga je MKGP izvedlo, je sledila predaja poročila o delimitaciji OMD z datumom 9. januar 2019. 
Dokončna potrditev s strani JRC je bila prejeta 22. januarja 2019. S tem je bil proces delimitacije zaključen, 
sledila je še sprememba Programa razvoja podeželja, ki je bila zaključena z Izvedbenim sklepom Komisije z 
dne 27. 3. 2019.

Aktivnosti za začetek izvajanja finančnih instrumentov

MKGP je v letu 2018 nadaljevalo z aktivnostmi za začetek izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji.

V okviru decembra 2017 z Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB) podpisane Pogodbe o 
svetovalni storitvi EIB na področju vzpostavitve in izvajanja finančnih instrumentov je v mesecu maju 2018 
na MKGP potekalo dvodnevno srečanje s predstavniki EIB. Na dogodku so bila obravnavana nekatera 
vprašanja sporazuma o financiranju, podrobneje je bila predstavljena garancija kot finančni instrument, 
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nadgradnja ex-ante analize in imenovanje upravljavca Sklada Skladov.

EIB je v drugi polovici leta 2018 pristopil k posodobitvi in nadgradnji obstoječe predhodne ocene iz 37. 
člena Uredbe 1303/2013/EU. EIB bo ta dokument nadgradila v smeri izvajanja pobude EFSI in vključevanja 
dodatnih ukrepov oziroma investicijskih področij med možna področja, v okviru katerih bi se lahko izvajali 
finančni instrumenti. V zvezi s tem je novembra 2018 na MKGP potekala delavnica v organizaciji EIB, ki 
so se je udeležili ključni akterji na področju kmetijstva in živilstva v Sloveniji.

Kljub prizadevanju se usklajevanje sporazuma o financiranju z nacionalno razvojno banko, t.j. Slovensko 
izvozno in razvojno banko, d.d ni uspešno izteklo. V juliju 2018 je MKGP izdalo sklep o ustavitvi postopka, 
s katerim se je neuspešno zaključil postopek izbora izvajalca Sklada Skladov.

V začetku meseca avgusta 2018 je MKGP poslalo dopis Evropskemu investicijskemu skladu (EIF) in 
Evropski komisiji, v katerem je izrazilo interes za imenovanje EIF kot upravljavca Sklada Skladov in 
kombinacijo sredstev iz sklada EKSRP s pobudo EFSI. Od avgusta 2018 dalje je MKGP z EIF intenzivno 
nadaljevalo z vzpostavljanjem celotne strukture za izvajanje finančnih instrumentov. EIF je za finančne 
instrumente opravljal testiranje trga, s katerih je preverjal interes poslovnih bank za sodelovanje pri 
izvajanju finančnih instrumentov. MKGP in EIF sta novembra in decembra 2018 izvedla prva usklajevanja 
besedila sporazuma o financiranju. MKGP je istočasno pričelo s pripravo sprememb in dopolnitev 
izvedbenega nacionalnega predpisa, v skladu z najnovejšo, zadnjo potrjeno spremembo PRP 2014–2020.

V letu 2018 sta bili potrjeni dve spremembi PRP 2014–2020, povezani z izvajanjem finančnih instrumentov. 
Evropska komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 2490 z dne 19. 4. 2018 potrdila 
spremembo Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki uvaja finančne instrumente. Evropska 
komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 6959 z dne 17. 10. 2018 potrdila spremembo 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je bila v delu, ki se nanaša na izvajanje finančnih 
instrumentov pripravljena v sodelovanju z EIF.

Prav tako je Vlada RS v maju 2018 sprejela izvedbeni nacionalni predpis, ki ureja izvajanje finančnih 
instrumentov - Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih 
podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je začela veljati 
19. 5. 2018.

Aktivnosti za izboljšanje izvajanja nekaterih ukrepov

1. Ukrep M01: Prenos znanja in ukrepi informiranja

Razlog za tako nizko raven odobrenih sredstev so težave s prejemanjem ponudb na javna naročila na 
podlagi katerih se ukrep M01 izvaja. Večino javnih naročil je bilo potrebno ponoviti (nekatera celo večkrat), 
med njimi tudi obvezna usposabljanja za upravičence ukrepov KOPOP, ekološko kmetovanje in dobrobit 
živali, zato smo bili primorani spremeniti določbe v uredbah in podaljšati rok za izvedbo usposabljanj. 
Posledično so bile pogodbe za izvedbo usposabljanj podpisane pozno in vsa usposabljanja za ukrepe 
KOPOP, ekološko kmetovanje in dobobit živali so se izvedla v začetku leta 2019.

V letu 2019 je predvideno, da bosta postopek izvedbe javnih naročil ter posledično izvedba usposabljanj 
potekala nemoteno ter da se bodo usposabljanja za upravičence ukrepov KOPOP, ekološko kmetovanje in 
dobrobit živali izvedla v z uredbami predvidenem času (t.j., da se bodo usposabljanja zaključila do 15. oz 
20. 12. 2019 - odvisno od ukrepa).

Pri izvajanju podukrepa M01.2 smo spremenili ter razširili področja in načine izvedbe prenosa znanj. 
Izbrisali smo pogoj, da se demonstracijske aktivnosti lahko izvajajo na kmetijskih gospodarstvih 
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financiranih iz ukrepa M16: Sodelovanje. Hkrati smo dodali tudi druge možnosti za prenos informacij, kot 
na primer razstave, strokovna srečanja ipd. Posledično je  bilo potrebno spremeniti tudi nacionalno uredbo o 
prenosu znanja. V letu 2018 smo objavili prvo javno naročilo, ki se je zaključilo s podpisom pogodbe. Javno 
naročilo je v izvajanju in še ni izplačano.

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

Popravki in spremembe podukrepa M04.2 so omogočili izboljšanje črpanja sredstev. Upravičenec je lahko 
priložil 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 bila 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. Javni razpisi so napovedani že eno leto vnaprej. Objavljeni so 
praviloma na začetku leta in odprti dlje časa, da lahko vlagatelji pridobijo ustrezno dokumentacijo. Ob 
vsakem razpisu se izvaja obveščanje zainteresiranih vlagateljev. Uvajajo se spletni seminarji, ki omogočajo 
hkratno posredovanje informacij širšemu krogu vlagateljev, ki se ne bi mogli udeležiti običajne 
predstavitve. Na 4. javnem razpisu, ki je bil objavljen v letu 2018 je bilo 93 vlog. Na splošno je bilo na 
javnih razpisih (razen pri 2. javnem razpisu) vloženih povprečno po 100 vlog in odobreno po 10 mio € 
sredstev.

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

OU je na podlagi podatkov ARSKTRP zaznal nekoliko upočasnjeno izvajanje podukrepa M08.4 ter nato 
tudi skupaj z ARSKTRP identificiral vzroke za upočasnjeno izvajanje podukrepa. Glavni razlog za 
upočasnjeno izvajanje je bil, da je bil javni razpis za dela odprave škode in obnovo gozda zaprt že v prvi 
polovici leta 2018. Do konca leta 2018 pa se je pripravljala ustrezna zakonska podlaga in priglasitev novih 
shem za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovali vetrolom in prenamnožene populacije podlubnikov kot 
posledica žledoloma. Nov javni razpis za sanacijo vseh ujem je bil objavljen v začetku leta 2019. Vsi 
lastniki gozdov, ki so izvedli sanacijo gozdov že v letu 2018, bodo vloge oddali v letu 2019. V letu 2018 pa 
je bila v okviru sejma AGRA in drugih sejmov izvedena tudi dodatna promocijska kampanja za lastnike 
gozdov s predstavitvijo možnosti pridobitve sredstev PRP 2014–2020 za ta namen. Kljub temu, da črpanje 
sredstev ni zadovoljivo, se sanacija gozdov na terenu izvaja.

4. Podukrep M08.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdnih proizvodov

Pri kazalniku okvira uspešnosti ''Število podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (6A)" se upoštevajo operacije v okviru podukrepa 
M08.6. Ciljna vrednost za leto 2023 je 228 podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologije 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 tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Do konca leta 2018 je bilo podprtih 291 operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kar pomeni 127,6 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je 
mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 497 oz. 218 % vrednosti cilja za leto 
2023.

Glede na zastavljene cilje je OU pričakoval, da bo podprtih več večjih naložb v predelavo lesa. Tekom 
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izvajanja podukrepa se je izkazalo, da prevladujejo manjše naložbe. Pri pripravi operacije Naložbe v pred 
industrijsko predelavo lesa smo namreč izhajali iz leta 2012 sprejetega Akcijskega načrta za povečanje 
konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«. Načrt 
sta takrat skupno pripravila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: 
MGRT) in MKGP. MKGP je prispeval k povečanju konkurenčnosti začetka gozdno-lesne verige, 
konkurenčnosti gozdarstva in prve predelave lesa. MGRT pa k povečanju konkurenčnosti lesno 
predelovalne panoge. MKGP se je odločilo, da bo ključne cilje iz omenjenega Akcijskega načrta izvedlo v 
okviru PRP 2014–2020. Z operacijo Naložbe v pred industrijsko pridelavo lesa iz podukrepa M08.6 se je 
načrtovala izgradnja oziroma vzpostavitev nekaj večjih gozdno-lesnih centrov, ki bi poleg razreza lesa 
proizvajali tudi končne izdelke. Manjših naložb nismo pričakovali, ker so bile te uspešno podprte že v 
okviru PRP 2007–2013. Na podlagi teh dejstev so bili določeni kazalniki pri omenjeni operaciji. V letu 2014 
je slovenske gozdove močno poškodovala naravna nesreča žledolom, v letih 2017 in 2018 sta ji sledila dva 
vetroloma. Od naravnih nesreč oslabljene gozdove so zdesetkale tudi prenamnožene populacije 
podlubnikov. Naenkrat se je na slovenskem tržišču pojavila velika količina lesa, primerna za predelavo. 
Zaradi navedenega se je ustanovilo veliko novih podjetij, ki predelujejo les. Ta podjetja so uspešno 
kandidirala za sofinanciranje njihovih naložb za opremo za prvo predelavo lesa. Obstoječa podjetja so 
zaradi novih potreb povečala svoje kapacitete. Na javnih razpisih smo v okviru te operacije prejeli veliko 
vlog za manjše naložbe. Temu sledeč je že presežena ciljna vrednost kazalnika. Ob upoštevanju situacije v 
slovenskih gozdovih bo OU v okviru naslednje spremembe programa vrednost mejnika določil na novo 
vrednost. 

5. Ukrep M16: Sodelovanje

S spremembami in dopolnitvami uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje iz PRP 2014-2020, se je v letu 2018 
uvedla enostavnejša vzpostavitev partnerstva za pilotne projekte pri podukrepih M16.2: Razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij in M16.5: Okolje in podnebne spremembe, kjer sta po spremembi 
za vzpostavitev partnerstva obvezna le dva člana partnerstva. Pri podukrepih M16.2: Razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij, M16.5: Okolje in podnebne spremembe in 16.9: Diverzifikacija 
dejavnosti so poenostavljene zahteve glede povezanosti članov partnerstva, predvsem z namenom 
omogočanja sodelovanja najširšemu krogu potencialnih upravičencev. Uvedba »obveznih članov« 
partnerstva, ki med seboj ne smejo biti povezani na način iz tretjega odstavka 3. člena priloge 1 k Uredbi št. 
702/2014/EU, ohranja možnost, da so v partnerstvo lahko vključeni tudi drugi člani partnerstva ter 
omogoča, da je vodilni partner partnerstva lahko katerikoli t.i. »obvezni« član partnerstva. Odpravljene so 
bile tudi omejitve pri vzpostavitvi partnerstva: glede prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti za 
svetovalno podjetje, glede števila prijav za posameznega vodilnega partnerja pri podukrepih M16.2 in 
M16.5 ter neupravičeni stroški, ko se upravičene aktivnosti opravijo kot dopolnilno delo v skladu z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja ter najem naprav in opreme. Med upravičene aktivnosti projekta je bila 
z namenom lažjega izvajanja projektov dodana izvedba administrativno-tehničnih aktivnosti, ki jih lahko 
izvajajo vsi člani partnerstva. Uvedena je bila obvezna oddaja projekta ter poročila o izvajanju projekta na 
predpisanem obrazcu v elektronski obliki, s čimer smo upravičencem zmanjšali stroške.  Dodane so bile 
določbe, ki bodo po potrditvi s strani Evropske komisije za projekte s področja gozdarstva v primeru 
podukrepov M16.2 in M16.5 omogočale dodelitev državne pomoči v skladu s smernicami Evropske unije o 
državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020, s čimer bo 
omogočena izvedba večjega števila projektov za področje gozdarstva.

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

V letu 2018 je bil dosežen napredek pri izvajanju ukrepa LEADER/CLLD, in sicer:
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a)   Sprememba Uredbe CLLD: 

S 1. 1. 2018 so LAS-i pričeli z uporabo spremenjenega 41. člena in 64. člena Uredbe CLLD (poenostavitve 
obračunavanja stroškov za podukrep M019.4, zmanjšanje administrativnih obremenitev upravičencev in 
ARSKTRP):

·   V okviru podukrepa M19.4 se je v letu 2018 uveljavil standardni strošek na enoto za stroške dela 
zaposlenih pri vodilnem partnerju ter obračunavanje posrednih stroškov v obliki pavšalne stopnje v 
višini 15 odstotkov stroškov zaposlenih;

·   Za oblike stroškov za katere to ni mogoče, ni 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…;

·   Za posamezen upravičen strošek v višini do največ 2.000 € zadostuje raziskava trga ter predložitev 
cenika, kataloga ali spletne ponudbe namesto treh  ponudb.

V letu 2018 sta bili objavljeni dve spremembi Uredbe CLLD z namenom izboljšanja izvajanja ukrepa 
LEADER/CLLD. Vse spremembe uredb so dodatno olajšale izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa 
pripomogle k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in 
zahtevkov:

Sprememba, s katero se dovoljuje potencialnim upravičencem do 50 € neporavnanih zapadlih davčnih 
obveznosti na dan oddaje vloge za vse tri sklade (EKSRP, ESRR in ESPR), skrajšan postopek potrjevanja 
spremembe SLR, ter možnost spremembe 2-krat letno;

Z zadnjo spremembo se je:

 omililo pogoje za doseganje mejnikov SLR na dan 31. 12. 2018;
 brisanje sankcije za nedoseganje mejnikov;  
 omililo sankcije za kršenje pravil označevanja za sklad EKSRP;
 dodana je bila izjema za stroške dela ocenjevalne komisije, za katero upravičencu ni potrebno 

prilagati tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov, idr.

b)   Kadrovska okrepitev na ARSKTRP

V mesecu oktobru 2018 so se na novo oblikovale skupine z namenom hitrejše obdelave vlog in zahtevkov, 
in sicer 7 zaposlenih je bilo prerazporejenih iz drugih sektorjev in služb Agencije, 5 redno zaposlenih in 15 
zaposlenih iz tehnične pomoči.

Pri obravnavi vlog je ARSKTRP združila postopek pregleda popolnosti in ustreznosti na en sam poziv. 
Komunikacija z LAS-i za vsebinske uskladitve in razjasnitve vlog je tekla po elektronski pošti in tako je 
uspelo skrajšati rok za odločanje.

Izvedeni so bili tudi ostali ukrepi za izboljšanje učinkovitosti izvajanja ukrepa:

a) LEADER pisarna je v soorganizaciji Mreže za podeželje ali ARSKTRP izvedla tri dogodke (delavnice in 
izobraževanja za LAS):

-     25. 1. 2018: delavnica za LAS, na kateri so bile predstavljene glavne pomanjkljivosti in napake 
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pri vlogah in zahtevkih, predstavitev aplikacij za vnos vlog in zahtevkov ter predlogi za izboljšavo 
priprave vloge in posledično uspešnejšega izvajanja ukrepa,

-     29. 5. 2018: delavnica za LAS na temo vrednotenja SLR;

-     7. in 8. 9. 2018 aktivna udeležba na Festivalu slovenskih LAS (ponovna prestavitev novelacije 
uredbe CLLD s poudarki na poenostavitvah).

b) ARSKTRP je izvajala spletne seminarje za LAS, ki jih lahko LAS spremljajo preko računalnika in 
aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in pripombe (vlaganje zahtevkov, označevanje, javno naročanje). 
ARSKTRP težave slabo pripravljenih vlog in zahtevkov rešuje z rednimi novičkami LAS-om.

c) Vsakodnevno se odgovarja na vprašanja LAS na forumu ARSKTRP/MKGP. Odgovori se usklajujejo 
med MKGP, ARSKTRP in MGRT.

d) OU EKSRP je v letu 2018 vzpostavil sistem nadzora LAS. Pripravljena so bila posebna navodila. Od 
junija 2018 do decembra 2018 je LEADER pisarna izvedla osem nadzorov LAS (glavne ugotovitve 
nadzora: težave pri zagotavljanju pogojev 34. člena EU Uredbe 1303/2013, ki določa, da javni sektor pri 
odločitvi izbiri operacij ne prispeva več kot 50 % glasov; manjša odstopanja med SLR in izvedenim javnim 
pozivom (obveščanje vlagateljev, pritožbeni postopki,…; sledljivost dokumentacija od začetka javnega 
poziva do izbora operacij (manjkajo kontrolni obrazci, preglednice, zapisniki,…).

e) OU EKSRP, LEADER pisarna je od aprila 2018 do decembra 2018 izvedla sedem obiskov spremljanja 
LAS. Spremljanje LAS OU izvaja v obliki telefonskih razgovorov, sestankov in obiskov LAS. Spremljanje 
LAS se izvaja po potrebi, npr. na pobudo LAS, ki želi razjasniti določeno problematiko ali v primerih ko 
OU zazna težave pri delovanju posameznega LAS.

f) Izvedene so bile tri seje Koordinacijskega odbora CLLD (dve na MKGP, ena na območni enoti MGRT v 
Mariboru). Člani KO CLLD odprta vprašanja vsakodnevno usklajujejo telefonsko in po elektronski pošti.

g) LEADER pisarna je vložila veliko truda v promocijo pristopa LEADER/CLLD in tekočega dela:

-     Logotip CLLD: KO CLLD je izdelal in pričel z uporabo logotipa CLLD za večjo prepoznavnost 
pristopa. Logo se uporablja na promocijskih izdelkih: plakati, pisala, bloki in steklenice. Prav tako 
pa ta logo neobvezno uporabljajo tudi LAS.

-          Odprl se je FB profil za CLLD, na katerem se redno objavlja aktualne dogodke.

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 

[%] dejanskih 
izdatkov prek 

poenostavljene 
možnosti 

obračunavanja 
stroškov v 
skupnih 
sredstvih 

programa za 
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razvoja 
podeželja2

razvoj 
podeželja 

(kumulativno3

Posebne metode za posamezni sklad iz člena 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah 837.849.803,00 62,37 32,28

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 bazi mreže je bilo 31. 12. 2018 registriranih 1.266 članov 
(31. 12. 2014 je bilo 1.440 članov; zmanjšanje števila članov je posledica potrebe po ponovni registraciji ob 
uveljavitvi Uredbe o zaščiti osebnih podatkov (GDPR), pri tem se je baza članov prečistila, saj so bili v bazi 
tudi nekateri nedelujoči elektronski naslovi ter nezainteresirani člani).

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 2014–2020 znotraj organa upravljanja. Zaposleni sta dve osebi za polni delovni čas. Tekom 
leta sta pposamezne aktivnosti izvajali še  dve osebi, zaposleni na MKGP. Ena oseba je koordinirala 
aktivnosti EIP Vem točke, druga pa aktivnosti v povezavi z ukrepom LEADER/CLLD. Podporna enota 
Mreže zagotavlja strukturo, ki pospešuje proces mreženja in sodelovanja zainteresiranih strani, kar je cilj 
vključevanja v mrežo (mreženje pomeni proces izmenjave in širjenja informacij, praks, izkušenj itd.).

Glavne naloge Podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti 
določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in 
javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora delovanju 
Usmerjevalne skupine Mreže. Podporna enota Mreže pospešuje oziroma spodbuja proces mreženja in 
sodelovanja zainteresiranih strani.

Z namenom podajanja usmeritev deluje Usmerjevalna skupina Mreže, ki jo je imenoval minister, pristojen 
za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: usmerjevalna skupina Mreže). Usmerjevalno skupino Mreže 
sestavljajo predstavniki 21 institucij - predstavniki organa upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, 
uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, 
predstavniki lokalnih akcijskih skupin, glede na tematiko in potrebe pa 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 
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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 preko članov Mreže. Izvedbeni vidik 
aktivnosti oziroma nalog se podrobneje opredeli v letnem izvedbenem planu Mreže za posamezno leto.

Podporna enota Mreže je izvajala in koordinirala izvajanje letnega plana mreže za podeželje za leto 2018, 
kar mdr. vključuje:

 izvajanje javnih naročil (8 za sklenitev pogodb, 52 za sklenitev naročilnic),
 izvedbo oz. koordinacijo aktivnosti,
 priprava tedenskih elektronskih novic PRePlet (50 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),

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 dve glavni kategoriji:

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

2. Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

 Dne 24. 1. 2018 je bila organizirana 1. predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti 
skupne kmetijske politike po 2020 –»Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«. Sporočilo, ki 
opredeljuje smeri razvoja Skupne kmetijske politike po letu 2020 je predstavila predstavnica 
Evropske komisije, Branka Tome. Predstavitvi je sledila tudi okrogla miza o pogledih Slovenije na 
prihodnjo SKP.

 Dne 25. 1. 2018 je bila organizirana delavnica na temo izvajanja ukrepa M19 LEADER/CLLD 
in novosti na tem ukrepu. Lokalnim akcijskim skupinam in predstavnikom občin je bila s strani 
MKGP predstavljena sprememba uredbe in javni razpis ter pomanjkljivosti vlog in zahtevkov za 
izplačilo. ARSKTRP pa je predstavil tudi ključne napake pri pripravi vlog.

 V podporo ukrepu M16 Sodelovanje smo konec januarja in v drugi polovici februarja organizirali 
več delavnic za vzpostavitev EIP partnerstva in partnerstva za pilotne projekte na temo 
različnih panog (prireja mleka, podnebne spremembe in okolje) in predstavitve javnih razpisov 
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ukrepa Sodelovanje (21. 3. 2018, 18. 4. 2018), katerih namen je bila podrobna seznanitev 
prijaviteljev z besedilom javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. V 
okviru obeh objavljenih razpisov smo skupaj z ARSKTRP izvedli tudi spletni seminar (17. 5. 2018).

 Dne 1., 2., 5. in 6. 2. 2018 smo organizirali izobraževanje za kmetijske svetovalce Javne službe za 
kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije o izvajanju ukrepa M10 Kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ukrepa M11 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.

 Dne 14. 2. 2018 smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zvezo slovenske 
podeželske mladine organizirali tretje srečanje mladih prevzemnikov kmetij – upravičencev iz 
vseh treh do sedaj objavljenih javnih razpisov iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete PRP 2014–2020, z namenom mreženja, prepoznavanja izzivov mladih 
kmetov, vzpostavljanja stikov, predstavitve možnosti podpor iz naslova PRP 2014–2020 ter 
pridobitev novih veščin in informacij.

 V mesecu marcu smo organizirali predstavitve poročil monitoringov metuljev in ptic (monitoring 
izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017, monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev 
vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2017 in monitoring populacij izbranih 
ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letu 2017).

 22. 3. in 23. 3. 2018 smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije organizirali strokovno 
ekskurzijo ogleda dobrih praks nadstandardnih oblik reje živali v Nemčiji (ukrep M14 
Dobrobit živali). Udeleženci so si ogledali izobraževalni center Boxberg, kjer se ukvarjajo z 
aplikativnimi raziskavami in preizkušanjem novih tehnologij namestitve in oskrbe prašičev ter 
Inštitut v Grubu na katerem raziskujejo in razvijajo nove tehnologije v rastlinski proizvodnji in 
živinoreji. V okviru tega so bila izvedena strokovna predavanja na temo dobrega počutja rejnih 
živali, ogled posestev in učnih praks ter izmenjava izkušenj s področja nadstandardne oblike 
prašičereje in govedoreje. Strokovne ekskurzije so se udeležili predstavniki KGZS  in kmetijsko 
gozdarskih zavodov, predstavniki MKGP ter ARSKTRP.

 S Sindikatom kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo od 17. 3. do 27. 8. 
2018 organizirali osem okroglih miz po Sloveniji z namenom predstavitve pomena družinskih 
kmetij, ki imajo pomemben vpliv na obdelanost podeželja. Ideja projekta je povečanje zavedanja 
državljanov o širšem pomenu kmetijske dejavnosti, družinskih in majhnih kmetij za družbo. Na ta 
način smo želeli prispevati k večji prepoznavnosti družinskih kmetij pri možnostih za predelavo 
svojih izdelkov in trženje. Dogodki so se oglaševali preko različnih medijev.

 II. Gimnazija Maribor je od 21. do 23. 3. 2018 organizirala 13. Mladinski parlament Alpske 
konvencije na temo tal, ki je pomembna horizontalna tema PRP 2014–2020. Na dogodku je 
sodelovalo 10 šol iz vseh alpskih držav. Udeleženci so temo tal obravnavali v sklopu štirih 
komitejev: kmetijstvo, prostorsko načrtovanje v podeželskih območjih, prostorsko načrtovanje v 
urbanih območjih, živeti z naravnimi nesrečami. Mreža za podeželje je sodelovala v sklopu ogleda 
Razvojnega centra Poljčane.

 18. in 19. 4. 2018 smo skupaj z Zvezo kmetic Slovenije in Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti organizirali dvodnevno konferenco o položaju kmečkih in podeželskih 
žensk v Sloveniji in nekaterih drugih državah. Namen konference je bilo predstaviti in deliti znanje, 
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izkušnje in prakso različnih domačih ter tujih pristopov k izboljšanju položaja kmečkih in 
podeželskih žensk ter krepitvi njihove vloge v razvoju lokalnih skupnosti. Predstavljena je bila tudi 
najnovejša slovenska raziskava o položaju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji, ki je 
preučevala, kako skrbijo za svoje zdravje, s kakšnimi težavami se srečujejo, kako dojemajo vlogo 
žensk in moških, kako (ne)tradicionalna je delitev dela na kmetijah itd. Organizirani so bili tudi trije 
ogledi kmetij primerov dobrih praks, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020.

 Konec meseca aprila (28. in 29. 4. 2018) sta Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter  
Europea International, organizacija, ki povezuje kmetijske šole držav Evropske unije organizirala 
vinarsko tekmovanje WineChampionship. Mreža za podeželje je v sklopu dogodka  organizirala 
strokovno ekskurzijo ogleda vinskih kleti, ki so prejemnice sredstev iz Programa razvoja podeželja 
2007–2013 oz. 2014–2020. Udeleženci ekskurzije so lahko na kraju samem spoznali način delovanja 
in izkušnje ter dobre prakse v kmetijstvu in živilstvu, ki so sofinancirane iz PRP.

 V aprilu in maju smo skupaj s strokovnimi sodelavci MKGP in ARSKTRP izvedli predhodno 
usposabljanje KOPOP, z namenom, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko 
podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje ter z manj napakami 
izvajajo ukrep M10 KOPOP.

 29. 5. 2018 smo skupaj z Evropsko službo za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja 
(Evaluation helpdesk) organizirali delavnico z naslovom Vrednotenje LEADER/CLLD na 
lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delavnica je letni 
dogodek, ki se izvaja v vseh državah članicah EU z namenom zagotavljati platformo za krepitev 
usposobljenosti deležnikov na področju vrednotenja programov razvoja podeželja. Udeleženci 
delavnice so imeli možnost izmenjave informacij in razprave o aktualnih izzivih vrednotenja. 
Vsebine dogodka so bile zasnovane na Smernicah za vrednotenje LEADER/CLLD, ki jih je pripravil 
Evaluation Helpdesk.

 Skupaj s Kmetijsko gozdarsko  zbornico Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine smo 7. 6. 
2018 organizirali strokovno ekskurzijo na Madžarsko v povezavi z izvajanjem ukrepa M6.1 
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Udeleženci so se srečali s predstavniki njihovega 
ministrstva, zbornice in svetovalne službe. Na srečanju so izmenjali izkušnje s področja ukrepov in 
razpisov za mlade kmete, položaja mladih in njihovega povezovanja. Po srečanju so si udeleženci 
ogledali tudi dve kmetiji mladih kmetov.

 26. 6. 2018 smo organizirali javno predstavitev zakonodajnih predlogov Evropske Komisije o 
reformi skupne kmetijske politike po letu 2020. Zakonodajni sveženj o reformi skupne kmetijske 
politike za obdobje 2021-2027 je predstavila Branka Tome, predstavnica Evropske Komisije z 
Generalnega direktorata za kmetijstvo. Predstavitvi je sledila razprava, na kateri so sodelovali tudi 
predstavniki nevladnih organizacij.

 Za šolsko leto 2018/2019 smo skupaj s podjetjem Mogenos d.o.o. izdali uporabne preglednice za 
nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 9. razred osnovne šole, kjer smo izkoristili 
prostor za predstavitev poklica kmeta z namenom mlade ozaveščati o pomenu kmetijstva, o pomenu 
poklica kmeta in o prispevku kmetijstva k varovanju narave. Izdanih in razdeljenih je bilo 19.100 
preglednic vsem osnovnim šolam po Sloveniji.

 23. in 25. 8. 2018 je potekala mednarodna konferenca mladih kmetov iz organizacij članic 
CEJE (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs). Skupaj z ZSPM smo organizirali delavnico na 
temo skupne kmetijske politike po 2020 in oglede dobrih praks programa razvoja podeželja, ki so 
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potekali na kmetijah mladih prevzemnikov.

 Skupaj z Društvom za razvoj slovenskega podeželja in Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije smo 
7. in 8. septembra 2018 organizirali Festival slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS). 
Osrednja tema festivala je bilo vrednotenje strategij lokalnega razvoja, ki so jih pripravile LAS, 
udeleženci so si na terenu ogledali tudi primere dobrih praks. Drugi dan festivala je bil namenjen 
promociji pristopa CLLD/LEADER obiskovalcem Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. 
Sočasno je na dogodku potekala tudi borza projektov sodelovanja ter diskusijski krožek na temo 
(ne)razpoložljivosti kmetijskih zemljišč.

 V mesecu novembru smo organizirali predstavitve poročil monitoringov ciljnih vrst metuljev in 
ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 (monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018, 
monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 v letu 2018).

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 26. 11. 2018 organizirala 33. Posvet Javne službe 
kmetijskega svetovanja, ki smo ga podprli tudi v okviru mreže za podeželje. Posvet je bil namenjen 
predstavitvi delovanja podsistemov in njihovih povezav v Sistem inovacij in prenosa znanja v 
kmetijstvu (AKIS) v Sloveniji, Strateškem načrtu SKP 2021–2028 in tistih vsebinah strateškega 
načrta, ki so povezane z opisom znanja, kmetijskim svetovanjem, s svetovalci in njihovi vlogi v EIP.

 V okviru mreže smo oktobra 2018 objavili poziv za zbiranje predlogov projektov mreže za 
podeželje za leto 2019. Namen tega poziva je zbiranje predlogov aktivnosti mreže od spodaj 
navzgor in odzivanje mreže na potrebe upravičencev PRP 2014–2020. Prejeli smo 35 predlogov od 
13 predlagateljev. Predlogi, ki se navezujejo na cilje mreže in PRP 2014–2020 so uvrščeni v Letni 
plan Tehnične pomoči 2014–2020 za leto 2019 v skupni vrednosti 49.600,00 € .

 Skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo 4. 12. 2018 organizirali posvet Dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah. Namen posveta je bilo predstaviti aktivnosti na področju razvoja 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (uredba, javni razpisi in podpore) ter druge aktualne problematike 
in novosti na področju razvoja podeželja.

V novembru smo intenzivirali zbiranje primerov izvedenih praks PRP 2014–2020. Namen zbiranja je 
predstaviti javnosti in potencialnim upravičencem do sredstev PRP kaj vse lahko s sredstvi PRP naredimo 
na različnih področjih. Izbrane primere najboljših praks smo poslali tudi na natečaj Evropske mreže za 
razvoj podeželja za najboljše prakse PRP 2014–2020 (Rural Inspirational Awards). Gre za prvi evropski 
natečaj projektov, ki se financirajo iz EKSRP. Namen je predstaviti rezultate izvajanja programov razvoja 
podeželja ter za promocijo samega kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

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

 Osrednje informacijsko orodje, preko katerega obveščamo splošno javnost, potencialne upravičence, 
partnerje in novinarje je samostojna spletna stran PRP (www.program-podezelja.si). Na spletni 
strani redno posodabljamo vsebine s področja razvoja podeželja, objavljamo novice in terminske 
načrte javnih razpisov, ki so ena najbolj gledanih informacij na spletni strani. Vzpostavljena je tudi 
knjižnica, kjer se nahajajo gradiva s področja vseh ukrepov PRP.

 Vsak četrtek pripravljamo in razpošiljamo elektronske novice mreže za podeželje – PRePlet, ki 
vsebujejo aktualne informacije v povezavi s PRP ter novice članov in partnerjev mreže. Na ta način 
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je PRePlet eden redkih medijev, ki širše pokriva dogajanje na podeželju. Za prejemanje novic se je 
potrebno registrirati : https://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/narocite-se-na-e-novice. 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo registriranih 1.268 članov, do zmanjšanja števila članov je prišlo zaradi 
ponovne registracije ob uveljavitvi Uredbe o zaščiti osebnih podatkov (GDPR).

 Na družbenem omrežju Facebook je aktiven profil Mreža za podeželje, preko katerega povezujemo 
zainteresirane in brezplačno širimo aktualne informacije o PRP. Profilu sledi 1.834 sledilcev, kar je 
318 novih članov v primerjavi s prejšnjim letom. 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. To so kontaktne točke po 
Sloveniji, ki igrajo pomembno vlogo pri informiranju potencialnih upravičencev. Mreža INFO točke 
obvešča o aktualnih informacijah, ki so povezane s PRP in jim zagotavlja informativni material.

 Objavljali smo prispevke v tiskanih medijih, od tega 9 v tedniku Kmečki glas, ki pokriva celotno 
Slovenijo in naslavlja ciljno skupino kmetov. Objavili smo prispevke na naslednje teme:

 krepitev sodelovanja med kmeti, svetovalci in raziskovalci,
 novosti v subvencijski kampanji 2018
 medonosne rastline in njihov pomen za kmetijstvo,
 predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep KOPOP,
 analiza javnega razpisa za majhne kmetije,
 invazivne tujerodne rastline in kmetijstvo,
 analiza javnega razpisa ukrepa Sodelovanje,
 obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem,
 ključni dosežki PRP 2014–2020.

V sejemski strokovni reviji kmetijsko obrtnega sejma Komenda smo objavili dva prispevka na temo 
uvedbe finančnih instrumentov in na temo pomena naravovarstvenih ukrepov v kmetijstvu. V reviji 
Biobrazda smo objavili prispevek o ekološkem kmetijstvu. V glasilu Zelena dežela smo objavili 
prispevek na temo ustanavljanja skupin in organizacij proizvajalcev ter na temo novih tržnih 
priložnostih za ekološke pridelovalce. V reviji Reja drobnice smo rejcem drobnice predstavili 
možnosti, ki jih nudi PRP 2014–2020 za razvoj njihove dejavnosti.

 Pomembnejše informacije za javnost in medije so bila posredovane tudi v obliki sporočil za 
javnost, drugih gradiv oziroma obvestil ter neposrednega informiranja preko Pošte Slovenije.

 V obravnavanem obdobju smo izdali tiskana in spletna gradiva. V tem okviru je bila izvedena 
vsebinska priprava, lektoriranje, oblikovanje in v nekaterih primerih tudi tisk:

 več tiskanih publikacij: Invazivne rastline in kmetijstvo, Program razvoja podeželja 2014–2020, 
Živilskopredelovalna industrija v Sloveniji v letu 2017, Paša drobnice, S povezovanjem do boljšega 
položaja primarnih proizvajalcev v kmetijstvu in gozdarstvu,    

 več tiskanih zgibank: Mreža za podeželje, Ark kmetije in ark središča, Naravni rezervat Iški morost, 
Reja drobnice, Pomen uporabe certificiranega semena, Uporabne preglednice za nacionalno 
preverjanje znanja iz matematike za 9. razred osnovne šole, z vključenimi vsebinami na temo 
poklica kmeta,   

 kartončki Časovne prepovedi gnojenja, samolepilne nalepke za namen označevanja vira 
sofinanciranja in plakati za namen označevanja vira sofinanciranja,

 Več EIP-AGRI spletnih publikacij; Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu, Sistemi znanja 
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in inovacij (AKIS) na področju kmetijstva, Operativne skupine: Spremenite svojo zamisel v 
inovacijo, S sodelovanjem do inovacij: Mrežno povezovanje operativnih skupin po vsej EU            , 
Projekti z več akterji v okviru programa Obzorje 2020, Sodelovalni način delovanja za inovacije v 
kmetijstvu, Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja.

Vsa gradiva so zbrana v knjižnici na spletni strani PRP.

 V okviru podporne enote mreže se nudi podpora in pomoč pri reševanju vprašanj za obvezno 
označevanje sofinanciranih aktivnosti.

 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.

 V okviru svetovnega dneva čebel (20. maj) smo s promocijskim materialom o medonosnih rastlinah 
opozarjali na pomembnost ohranjanja opraševalcev. Promocijski material smo v obliki vrečic semen 
z medonosnimi rastlinami in opisom njihovega pomena za čebele priložili k celotni nakladi 
Nedeljskega dnevnika v nakladi cca 90.000 izvodov. 

AKTIVNOSTI ZA INFORMIRANJE SPLOŠNE JAVNOSTI

 V juliju in avgustu smo pripravljali in razvijali komunikacijsko orodje za izvedbo kampanje 
informiranja in ozaveščanja javnosti o problematiki invazivnih rastlin in pomembnosti ohranjanja 
mejic. Obveščanje je potekalo preko večpredstavnostnih medijev in novih tehnologij. Izdelali smo 
spletno aplikacijo – spletni kviz, pripravljen v dveh različnih zahtevnostnih stopnjah (za otroke in 
odrasle). Objavljen je na spletni strani PRP (http://support.izstop.si/mkgp/index.html), v obliki 
nagradnih iger pa smo ga izvajali tudi na različnih sejmih. Za nadgradnjo predstavitve vsebin 
obiskovalcem smo posneli tudi več 360° posnetkov invazivnih rastlin v naravi (možen ogled preko 
virtualnih očal in dostop s  pomočjo QR kod na tiskanih gradivih).

 Ob 65-letnici svojega delovanja je Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 8. 6. 2018 organiziral 
živinorejsko razstavo na Ptuju, na kateri so svoje živali predstavljali rejci goveda, prašičev, drobnice 
in konjev. Predstavitev najboljših dosežkov rejcev in stroke v zadnjem petletnem obdobju je podprla 
tudi Mreža za podeželje, saj je eden od ciljev PRP 2014–2020 tudi izboljšanje konkurenčnosti 
slovenskega kmetijstva.

 Obsežno informiranje splošne javnosti, potencialnih upravičencev in upravičencev o PRP 2014–
2020 se je izvedlo na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki je potekal med 25. in 30. 8. 2018. Na 
razstavnem prostoru MKGP smo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Herpetološkim društvom in 
Centrom za kartografijo favne in flore obiskovalce ozaveščali o aktualni problematiki invazivnih 
tujerodnih rastlin in pomembnosti ohranjanja mejic. Ozaveščanje in informiranje je potekalo preko 
nagradnega kviza. Ob tem smo predstavljali tudi poslanstvo Mreže za podeželje, na voljo so bila tudi 
številna nova in posodobljena gradiva s področja PRP 2014–2020 ter promocijski material. Na naši 
stojnici so se vsak dan s svojimi pridelki in izdelki predstavljali tudi mladi prevzemniki kmetij, ki so 
prejeli sredstva v okviru PRP 2014–2020.

V času trajanja sejma si je bilo možno ogledali tudi razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali iz ark kmetij, katera se je financirala preko PRP 2014–2020. Izvedli smo tudi strokovno 
razpravo na temo prevzema kmetije in možnosti vstopa v podukrep M06.1. na podlagi števila 
čebeljih družin ter predavanje o varovanju čred drobnice s Kraškimi ovčarji (skupaj s Klubom 
Kraških ovčarjev).

 14. 9. 2018 smo sodelovali pri enodnevnem dogodku Po Primorsko, ki ga organizira Gospodarska 
zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, v okviru katerega so se v centru 
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Ljubljane predstavila tudi živilska podjetja, ki so bile prejemnice sredstev iz Programa razvoja 
podeželja.

 6. 10. 2018 smo sodelovali na dnevu odprtih vrat rejcev drobnice, ki ga je organizirala Zveza društev 
rejcev drobnice Sloveniji. Rejci so na več ovčerejskih in konjerejskih kmetijah po Sloveniji 
obiskovalcem predstavljali rejo drobnice, proizvode iz reje drobnice, kmetovanje in pomen pridelave 
hrane ter ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja.

 Mreža za podeželje je izvedla obsežnejše informiranje splošne javnosti tudi na spomladanskem in 
jesenskem kmetijsko obrtniškem sejmu v Komendi.  Na spomladanskem sejmu, ki je potekal od 23. 
do 25. 3. 2018, je bilo izvedeno informiranje o ukrepu M16 Sodelovanje. Na jesenskem sejmu, ki je 
potekal od 12. do 14. 10. 2018, pa je bilo  poleg informiranja javnosti o ukrepih in javnih razpisih s 
področja PRP 2014–2020 še posebej izpostavljeno ozaveščanje o aktualni problematiki invazivnih 
tujerodnih rastlin in pomembnosti ohranjanja mejic, ki je potekalo preko nagradnega kviza in novih 
tehnologij.

Prisotna je bila tudi info točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v 
okviru katere so lahko potencialni upravičenci in upravičenci pridobili informacije o javnih razpisih, 
specifičnih postopkih vlaganja zahtevkov in potrjevanju odločb s strani plačilne agencije.

 Obveščanje in informiranje javnosti poteka tudi s pomočjo treh mestnih koles MKGP, 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 po Ljubljani in občasno tudi drugod po Sloveniji.

 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.

Sodelujemo tudi v Neformalni kohezijski mreži, v okviru katere se srečujemo dvakrat letno. Na srečanjih 
iščemo sinergije pri skupnih aktivnosti, kot je npr. »EU projekt, moj projekt«,  in se izobražujemo na 
različnih delovnih področjih.
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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

/
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7. OCENA INFORMACIJ IN NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA

7.a) Vprašanja iz ocene

7.a1) CEQ01-1A - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo inovacije, sodelovanje in razvoj baze 
znanja na podeželskih območjih?

7.a1.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Trije cilji prednostnega področja 1A (inovacije, sodelovanje in razvoj baze znanja) se medsebojno izrazito 
prepletajo. Pri pripravi odgovora na evalvacijsko vprašanje za vrednotenje je bilo uporabljeno eno merilo za 
presojo (hipoteza) z več kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki. Podatki za izračun kazalnikov večinoma 
izvirajo iz baz Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP- Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja) - podatki o usposabljanjih in svetovanjih ter 
podatki o projektih sodelovanja.

Raven inovativnosti je ocenjena na podlagi podatka iz prijavnih vlog - prispevek projektov k 
horizontalnemu cilju »inovacije«.

Pri vrednotenju inovacij uporabljamo pristop, ki ga predlagajo splošne metodološke smernice za 
vrednotenje inovacij v PRP (glej razdelek C v okviru tega SVV).

Za izračun kazalnikov učinka so bili uporabljeni podatki o plačilih za ukrepe M01, M02 in M16. Za njihov 
izračun je najprimernejša kvantitativna metoda analiza podatkov o spremljanju - opisna statistika (vsote, 
povprečja, maksimumi, minimumi, deleži). Glede na vsebino in razpoložljive podatke zahtevnejše 
(napredne) statistične metode niso bile potrebne. Za kvantitativno vrednotenje inovativnosti je izračunan 
dodatni kazalnik »Delež inovativnih naložb od vseh naložb PRP«.

Kvalitativne metode predstavljajo pomembno metodološko orodje za pridobitev dodatnih informacij na 
osnovi katerih so bili izračunani dodatni kazalniki vrednotenja. Uporabljene so bile naslednje metode:

 Anketni vprašalnik med udeleženci usposabljanj, ki je služil za pridobitev informacij o ključnih 
dejavnikih, ki so prispevali k inovacijam, sodelovanju in razvoju znanj na podeželskih območjih. 
Prav tako je bil na osnovi analize anketnega vprašalnika izračunan kvantitativni kazalnik – delež 
udeležencev, zadovoljnih z vsebino usposabljanj;

 Fokusna skupina s ključnimi deležniki, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov (MKGP, ARSKTRP) in 
drugimi predstavniki raziskovalnih, izobraževalnih in  strokovnih inštitucij (Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije – KGZS (Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije), univerza, SURS);

 Intervju oz. razgovor z nosilcema ukrepov M01 in M02.

Ukrepanje, ki prednostno poteka preko ukrepov M01, M02 in M16 je v določeni in predvsem različni 
meri vplivalo na raven inovativnosti, sodelovanja in prenos znanja na podeželskih območjih. Ob 
koncu 5 leta izvajanja Programa razvoja podeželja samo 23,18 % odobrenih in samo 4,31 % 
izplačanih sredstev (od razpoložljivih) kaže na podpovprečno črpanje sredstev na področju 
prednostne naloge 1A. Z izjemo razvojno raziskovalnih projektov v okviru ukrepa M16, omejenega 
števila operacij v okviru izvajanja razvojnih pobud LEADER ter posameznih naložb v kmetijska 
gospodarstva je na drugih področjih PRP izrazito pomanjkanje inovativnih pristopov. Slaba 
povezanost glavnih akterjev, ki delujejo v kmetijstvu in podeželju in ki predstavlja eno od ključnih 
preprek za hitrejši razvoj slovenskega kmetijstva, se je v tem programskem obdobju pričelo 
izboljševati predvsem preko sektorskega povezovanja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje, dodatno pa 
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tudi preko podukrepa M19.2, ki spodbuja povezovanje na lokalnem nivoju. Oba sta se začela izvajati 
razmeroma pozno zato je njihov učinek samo na podlagi odobrenih sredstev v tem obdobju še 
razmeroma težko oceniti. Potreba po hitrem prenosu znanja in informacij je glede na razmeroma 
hitre strukturne spremembe, ki so se v slovenskem kmetijstvu v zadnjih obdobjih vendarle pričele, 
pri prejemnikih podpor vedno večja. Ukrepi in podukrepi, ki se v ta namen izvajajo (predvsem M01, 
M02) so relativno uspešni, omejeni pa so predvsem na obvezne vsebine, ki jih predpisuje PRP.        

V okviru PRP 2014-2020 je od razpoložljivih sredstev za prednostno področje 1A Spodbujanje inovacij, 
sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih na voljo 43.330.500 €. Glede na ciljno vrednost 
alociranih sredstev za prednostno področje 1A (tj. 3,91 % javnih izdatkov za ukrepe M01, M02 in M16), so 
bile do konca leta 2018 dosežene naslednje vrednosti: na ravni odobrenih vlog 0,91 % in na ravni izplačanih 
vlog 0,17 %[1]. Delež odobrenih sredstev od vseh razpoložljivih za prednostno področje 1A je znašal 23,18 
%, delež izplačanih sredstev od vseh razpoložljivih za 1A pa 4,31 %.

Do 31. 12 2018 je bilo za ukrepe znotraj prednostnega področja 1A odobrenih 10.044.428,64 € (1,57 % od 
vseh odobrenih sredstev PRP v tem obdobju), izplačanih pa 1.865.451,19 € (0,42 % od vseh izplačanih 
sredstev v tem obdobju). Od vseh 175 operacij, ki so se znotraj tega prednostnega področja izvajale (74 
vsebin v okviru M01, 78 vsebin v okviru M02 in 23 v okviru M16), je bilo 34 (23,1 %) inovativnih. 
Vrednost finančnih sredstev za njihovo izvajanje je znašala 3.423.081.89 € (odobrena sredstva) oziroma 
72.662,73 € (izplačana sredstva).

Od skupno 510,5 dni usposabljanj za različne vsebine je bilo 49 dni ali 9,6 % namenjeno inovativnim 
vsebinam. V okviru le teh se je usposabljalo 7.529 udeležencev ali 15,6 % (od vseh 48.376 udeležencev). 
Inovativne vsebine so bile predmet usposabljanj na področjih Dobrobiti živali (govedo) – 7.098 
udeležencev, usposabljanja mladih kmetov – 320 udeležencev in usposabljanja za namen predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov – 109 udeležencev.

V odgovorih na anketno vprašanje, ki smo ga zastavili udeležencem usposabljanj, jih je 52 % vseh izjavilo, 
da so na podlagi pridobljenih znanj uspeli v celoti ali pa deloma uvesti določene inovacije na gospodarstvu. 
Večinoma gre za inovacije na področju tehnologije pridelave, sledijo jim inovacije za povečanje 
učinkovitosti proizvodnih procesov. Med ključnimi dejavniki, ki so jih spodbudili k uvedbi inovacij na 
njihovem kmetijskem gospodarstvu so višja raven ekonomičnosti predelave, večja učinkovitost strojnega 
dela (tehnike).

Pomemben mehanizem za prenos znanja v prakso je svetovanje, ki so ga deležna kmetijska gospodarstva. V 
obravnavnem obdobju je bil specifični cilj ukrepa M02 izboljšati specifična znanja in informiranost tistih 
interesentov, ki si želijo ali pa so se že vključili v ukrepe KOPOP, EK in Dobrobit živali (DŽ). Za ta ukrep 
je v okviru PRP 2014-2020 na voljo 10.768.000 €. Do konca leta 2018 je bilo odobrenih 4.986.126, 45 € ali 
46,3 % vseh razpoložljivih sredstev za ta namen. Izplačanih je bilo bistveno manj sredstev – 825.169,63 € 
ali 7,7 % razpoložljivih. Velik razkorak je nastal, ker predvsem večina individualnih svetovanj še ni bila 
izplačana. 

Do 31. 12. 2018 je bilo za izvajanje svetovalnih storitev objavljenih 16 javnih naročil. V okviru 78 storitev 
je bilo svetovanja deležnih 18.331 upravičencev (1.131 v okviru izvajanja ukrepa DŽ, 672 v okviru 
preusmeritve v EK, 3.399 v okviru izvajanja EK in 13.129 v okviru izvajanja KOPOP.

Subjekti, ki so bili deležni svetovanj, so večinoma zadovoljni z različnimi oblikami individualnega 
svetovanja in izvajalcem svetovanja. V povprečju vseh svetovanj jih je približno dve tretjini izrazilo 
zadovoljstvo nad opravljenimi storitvami in kar 77 % nad izvajalcem svetovanja. Več kot polovica jih je 
prepričanih, da je individualno svetovanje bolj učinkovito od skupinskih oblik svetovanja in informiranja. 
Kar tretjina vseh vprašanih bi si želela vključitev individualnega svetovanja tudi pri drugih ukrepih 
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kmetijske politike npr. pri trženju kmetijskih pridelkov in izvajanju naložb.

Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov žal ni mogoče ugotoviti kakšna je raven inovativnosti pri izvajanju 
svetovalnih storitev. To velja tako za vsebinski del (svetovanje novih inovativnih rešitev) kot tudi za nove 
inovativne načine izvajanja svetovalnih storitev.

Od ukrepov, ki se izvajajo v okviru prednostne naloge A1 je ukrep M16 Sodelovanje prav gotovo tisti, ki v 
največji meri spodbuja prenos inovacij in inovativnih rešitev v prakso oziroma na raven kmetijskih 
gospodarstev. Tako predlagane vsebine v 9 odobrenih EIP projektih v okviru M16.2 in M16.5  kot tudi 
vsebine preostalih 14 projektov v okviru M16.4 in M16.9 po oceni delno ali pa tudi v celoti prispevajo k 
prenosu inovativnih rešitev v prakso.

Poleg ukrepov, ki prispevajo k prenosu znanja, inovacije podpirajo še nekateri drugi ukrepi PRP 2014-2020. 
V okviru ukrepa M04.1 smo iz vseh odobrenih naložb prepoznali 18 naložb, ki podpirajo uvajanje novih 
naprav oziroma tehnologij, ki so imele ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent ali nov proizvod na 
KMG. Uvedba novega proizvoda/produkta je inovativna, če le-tega prej na nekem območju ni bilo oz. ta to 
območje ni značilno.

Med 279 odobrenimi operacijami, ki jih v okviru M19.2 izvajajo Lokalne akcijske skupne (LAS) je na 
osnovi kriterijev 165 projektov/operacij opredeljenih za inovativne. To so predvsem projekti, ki so 
predvsem povezani z uvedbo novih produktov ali storitev v lokalno okolje, izboljšanjem kvalitete življenja 
in lokalne ekonomije preko dodatne turistične ponudbe, ohranjanjem dediščine in vzpodbujanjem 
medgeneracijskega povezovanja predvsem z vzpostavitvijo kulturnih centrov in prostorov (parki), kjer je 
možno medgeneracijsko druženje. Prav tako je nekaj inovativnih projektov usmerjenih tudi v izobraževanje, 
predvsem preko vzpostavitev učnih poti v naravi.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Podpiranje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih je v največji meri odvisen 
od uspešnosti izvajanja ključnih ukrepov v okviru prednostnega področja 1A: 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. Glede na vsebinski okvir pa se izvajajo še 
nekateri drugi ukrepi, ki posredno vplivajo na doseganje ciljev prednostnega področja 1A. Inovacije se tako 
posredno podpira tudi preko ukrepa M04.1 – Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva in M19 – 
LEADER, ki preko podukrepa M19.3 neposredno podpira tudi sodelovanje med razvojnimi akterji v 
podeželskem prostoru. Velik pomen tako pri inovacijah kot tudi pri sodelovanju in prenosu znanja pa ima 
tudi Mreža za podeželje.

Večina od navedenih ukrepov se je v obravnavanem obdobju uspešno izvajala, vendar praktično vsi glede 
odobrenih in izplačanih sredstev v pogledu doseganja ciljnega kazalnika precej zaostajajo za opredeljenimi 
vrednostmi. Vzroki za slabšo absorpcijo sredstev se skrivajo tako v zapletenih administrativnih postopkih, 
zaradi katerih je prišlo do precejšnjih zamud pri izvajanju LEADER projektov, razmeroma poznemu 
začetku izvajanja posameznih ukrepov (M16) in zamud pri objavi javnih pozivov (M01.2).

 

Priporočila

1. Potrebno bi bilo določiti jasnejšo in preglednejšo metodologijo za ocenjevanje inovativnosti operacij, saj 
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je predpisan okvir za opredelitev inovativnih operacij oziroma inovativnosti, ki smo ga uporabili pri 
vrednotenju in temelji na skupnih smernicah, preveč nejasen in ne omogoča relevantne ocene inovacij na 
tehnološkem področju in na področju prenosa znanj.

2. Novejše, bolj inovativne pristope (e-učenje, webinarji, interaktivne aplikacije), ki se pri izvajanju 
posameznih ukrepov že izvajajo ali pa so predvideni za izvajanje (Mreža za podeželje, M16.2, M16.5) je 
potrebno spodbujati tudi pri drugih ukrepih za prenos znanja. Za pristope, ki bi lahko pomenile težave pri 
kontroli (npr. webinar) je potrebno ustrezno prilagoditi pravne predpise.

 

[1] Pri interpretaciji rezultatov se v okviru vseh odgovorov na vprašanja za vrednotenje naslanjamo na 
odobrena sredstva, med tem ko avtomatski izračun kazalnikov rezultata v zbirni tabeli znotraj sistema SFC 
temelji na izplačanih sredstvih. Posledično se vrednosti kazalnikov, ki jih pri interpretaciji uporablja 
evalvator, v določenih primerih razlikujejo od avtomatično generiranih vrednosti znotraj sistema SFC.

7.a2) CEQ02-1B - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo krepitev povezav med kmetijstvom, 
proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega 
upravljanja in okoljske učinkovitosti?

7.a2.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri pripravi odgovora na  evalvacijsko vprašanje za vrednotenje uporabljamo dve merili za presojo 
(hipotezi) z več kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki. Podatki za izračun kazalnikov večinoma izvirajo 
iz baz ARSKTRP – podatki o projektih sodelovanja.

Za izračun kazalnikov učinka uporabljamo podatke o plačilih za ukrepe M16 in M19. Za njihov izračun je 
najprimernejša kvantitativna metoda analiza podatkov o spremljanju – opisna statistika (vsote, povprečja, 
maksimumi, minimumi, deleži). Glede na vsebino in razpoložljive podatke zahtevnejše (napredne) 
statistične metode niso potrebne.

Za pridobitev dodatnih informacij, na osnovi katerih so izračunani dodatni kazalniki vrednotenja, so 
uporabljena naslednja metodološka orodja:

 Anketni vprašalnik med upravičenci, ki je služil za pridobitev informacij o ključnih dejavnikih, ki 
prispevajo k učinkovitemu sodelovanju;

 Intervju oziroma razgovor z nosilcem ukrepa M16.

Ocenjujemo, da sodelovanje med različnimi akterji, ki vsak na svojem področju kreirajo razvoj 
kmetijstva in podeželja, poleg usposabljanj prav gotovo predstavlja eno od najučinkovitejših metod 
za prenos znanja. Gre za nov in inovativen pristop v slovenskem kmetijstvu in podeželju. Skupine, ki 
se oblikujejo na osnovi vsebinskega združevanja razvojnih idej in predlogov, vključujejo tako 
raziskovalno-izobraževalne inštitucije, kot tudi službe, ki izvajajo svetovalne storitve in končne 
uporabnike znanja - kmetijska gospodarstva. PRP v obdobju 2014-2020 neposredno podpira krepitev 
navedenih povezav preko ukrepa M16 (Sodelovanje), katerega cilj je pospešitev prenosa znanja in 
inovacij iz raziskovalnega področja v kmetijsko prakso. Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje 
za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom 
in okoljskim praksam je vsebinsko usmerjen v okolju prijazne tehnologije v rastlinski pridelavi, 
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ohranjanje naravnih in predvsem vodnih virov ter v učinkovito rabo energije iz obnovljivih virov. 
Podukrep se izvaja relativno uspešno, saj je bilo do konca leta 2018 zanj odobrenih že več kot petina 
razpoložljivih sredstev. 

Za ukrep M16 (in 4 podukrepe znotraj ukrepa) je v okviru PRP 2014-2020 na voljo 20.062.500 €. Za 
izvajanje 23 operacij je bilo do 31. 12. 2018 odobrenih 3.206.243,48 € ali 16 % vseh razpoložljivih sredstev 
za ta ukrep. V strukturi vseh odobrenih sredstev za izvajanje PRP ta delež znaša 0,5 %. V okviru ukrepa 
sodelovanje M16 se izvajajo projekti EIP (podukrepa M16.2 in M16.5), pilotni projekti (podukrepa M16.2 
in 16.5) in drugi projekti sodelovanja (podukrepa M16.4 in M16.9). 

Cilj podpor v okviru podukrepa 16.2 - Podpora pilotnim projektom in razvoju novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij je vzpostaviti sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva pri izvajanju projektov s področja tehnološkega razvoja in vpeljave inovacij v kmetijstvu, 
gozdarstvu ali živilstvu, ki bodo prispevali k doseganju zastavljenih ciljev razvoja podeželja. Do 31. 12. 
2018 je bilo za izvajanje 4 EIP projektov odobreno 1.395.646,01 € (15,9 % vseh razpoložljivih sredstev za 
ta ukrep), izplačil pa še ni bilo. Projekti sodelovanja v okviru navedenega podukrepa vsebinsko pokrivajo 
področje živinoreje (3) in rastlinske pridelave (1). Projektne skupine, ki so se izoblikovale za namen 
izvajanja skupnih aktivnosti, vključujejo 45 partnerjev (kmetijskih gospodarstev, pravnih oseb, javnih 
zavodov).

V okviru ukrepa 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje 
ter za skupne pristope k okoljskim projektom in okoljskim praksam je bilo do 31.12. 2018 za 5 EIP 
projektov odobrenih 1.206.323,15 € (21,5 % vseh razpoložljivih sredstev za ta podukrep). Tudi v okviru 
tega podukrepa še ni bilo izplačanih še nobenih sredstev. Projekti so vsebinsko usmerjeni v okolju prijazne 
tehnologije v rastlinski pridelavi, ohranjanje naravnih in predvsem vodnih virov ter v učinkovito rabo 
energije iz obnovljivih virov. Za izvajanje teh projektov se je povezalo 56 partnerjev iz različnih področij 
(fizičnih oseb, kmetijskih gospodarstev, pravnih oseb, javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov).

V okviru navedenih 9 EIP projektov sodelovanja znotraj podukrepov M16.2 in M16.5 se je povezalo 101 
različnih partnerjev, od tega 43 kmetijskih gospodarstev. V 7 od teh projektov (3 v okviru podukrepa 16.2 in 
4 v okviru ukrepa 16.5) nastopajo različne znanstveno raziskovalne inštitucije kot vodilni partner. Do 31. 
12. 2018 znotraj teh podukrepov še ni bil odobren oziroma potrjen noben pilotni projekt. V okviru 
podukrepov M16.4 in M16.9 pa so se pričele aktivnosti na 14 drugih projektih sodelovanja.

Podpore v okviru podukrepa M16.4 so namenjene horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju med 
udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter 
promocijskim dejavnostim na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih 
trgov. Do 31. 12. 2018 je bilo za izvajanje teh aktivnosti odobrenih 196.463,21 € ali 5,2 % vseh 
razpoložljivih sredstev za ta namen, izplačil pa še ni bilo. V okviru 4 projektov so se pričele aktivnosti 
sodelovanja in oblikovanja prehranskih verig od primarne pridelave do predelave in trženja kmetijskih 
pridelkov. Skupaj je v navedene projekte vključenih 68 partnerjev, od tega 63 kmetijskih gospodarstev.

Finančna sredstva znotraj podukrepa 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju in hrani so namenjena razvoju dejavnosti na kmetijah, ki se nanašajo na področja 
izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. Za ta podukrep je 
bilo do 31. 12. 2018 odobrenih 407.811,11 € ali 21,4 % vseh razpoložljivih sredstev za ta namen. V 
postopku odobritve je bilo potrjenih 10 projektov sodelovanja s področja diverzifikacije dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih in vzpostavljanja partnerstev za povečanje socialne vključenosti prebivalstva v 
podeželskem prostoru. Za namen doseganja ciljev podukrepa 16.9 je v okviru partnerstev povezanih 36 
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partnerjev, od tega 21 kmetijskih gospodarstev, 7 javnih zavodov, 6 zasebnih zavodov in 2 druga partnerja.

V okviru ukrepa sodelovanje se je na osnovi povezovanja različnih akterjev do 31. 12. 2018 oblikovalo 23 
partnerstev, katerim so bila odobrena sredstva za prav toliko projektov. V njih je skupno vključenih 205 
članov, od katerih je skoraj 2/3 (62,3 %) fizičnih oseb oziroma kmetijskih gospodarstev. Ta predstavljajo 
poligon za prenos znanja in inovacij iz raziskovalne in izobraževalne sfere v prakso. Pri prenosu igrajo 
pomembno vlogo inštitucije, ki izvajajo svetovalne storitve (predvsem Svetovalna služba v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Od skupno 23 projektov, ki so v začetni fazi izvajanja, jih je 5 oz. 21,7 % s področja upravljanja okolja in 
okoljske učinkovitosti (podukrep 16.5). Glede na dejstvo, da so se projekti šele začeli izvajati je praktično 
nemogoče kvantificirati, kako in v kolikšni meri izkazujejo trajnost tudi po prenehanju podpore (T+5 let). 
Na osnovi vsebinske analize projektov je možno predvidevati, da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi po 
zaključku projekta pri 17 projektih sodelovanja (pri podukrepu 16.2 - 3, pri 16.4 - 2, 16.5 vseh 5 in pri 16.9 
– 7), seveda pa je to zgolj ocena.

Ukrep M16 Sodelovanje se je zaradi različnih organizacijsko-administrativnih težav pričel izvajati relativno 
pozno, saj so bile prve odločbe za izvajanje posameznih operacij oziroma projektov izdane v sredini 
oziroma v drugi polovici 2018. V značilnih razmerah, ko se posamezni akterji za doseganje skupnih ciljev 
razmeroma težko povezujejo, je največji izziv pravzaprav predstavljalo oblikovanje partnerstev za skupno 
sodelovanje in pripravo projektnih predlogov. Zanimivo je, da so v anketi vprašani nosilci in sodelujoči 
partnerji prav možnost sodelovanja in povezovanja poleg možnosti prenosa znanja v prakso izbrali kot 
najpomembnejši razlog za vključitev v ukrep (24 %).

Kar 86 % vprašanih je odgovorilo, da razpisane teme v okviru podukrepov 16.2 in 16.5 dobro odražajo 
potrebe in izzive slovenskega kmetijstva. Le manjši del ni zadovoljen z izborom tem, saj menijo, da so 
preozke in da omejujejo diverzifikacijo dejavnosti v kmetijstvu.

Med težavami, s katerimi so se soočili prijavitelji pri pripravi projektov, jih je največ (22 %) navedlo 
pogoje, ki zadevajo opravičevanje stroškov in predpisane najvišje priznane urne postavke. Med zapletenimi 
administrativnimi postopki, ki jih je kot težavo pri pripravi projektov označilo 20 % vprašanih, so bili 
izpostavljeni preveč natančna delitev financ glede na planirane aktivnosti in vrsto stroška, omejena sredstva 
(v primerjavi z EIP razpisi v tujini) in dolg rok obravnave prijavnih vlog.

Zanimivo je, da kar 91 % vprašanih meni, da je njihov projekt inovativen. Večinoma gre za projekte 
namenjene izboljšanju proizvodnih tehnologij in razvoju novih produktov oziroma storitev.

V anketo so bili vključeni tudi tisti, katerim so bile vloge zavrnjene. Kot najpogostejši vzrok za zavrnitev v 
odgovorih prevladujejo neplačane davčne obveznosti, sledi jim nepopolna dokumentacija, vzporedno 
izvajanje tržne dejavnosti, sestava partnerstva, neprimerna projektna vsebina in zamuda pri oddaji 
projektov.

Poleg sodelovanja v okviru ukrepa M16 k povezovanju razvojnih akterjev v podeželskem prostoru 
pomembno vplivajo tudi operacije sodelovanja v okviru ukrepa M19.3. Na prvih treh razpisih je bilo 
odobrenih 60 vlog v skupni vrednosti 2.699.632,79 € (67,5 % razpoložljivih sredstev), medtem ko za četrti 
javni razpis odločbe še niso bile izdane.  35 LAS je prijavilo 46 operacij sodelovanja. Odobrenih je bilo 15 
operacij 29-im LAS. Glede na odziv iz fokusne skupine LEADER je stopnja sodelovanja med LAS v okviru 
podukrepa M19.3 zelo dobra. Kot največjo prednost izpostavljajo, da operacije sodelovanja močno 
prispevajo pri reševanju skupnih problemov in prispevajo h kroženju idej.
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Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Navkljub razmeroma poznemu začetku izvajanja ukrepa M16 (Sodelovanje) je bila ta nova oblika 
povezovanja med različnimi subjekti v kmetijstvu in podeželskem prostoru dobro sprejeta. Gre za nov, 
inovativen pristop prenosa znanja iz raziskovalno-izobraževalne ravni na raven posameznega kmetijskega 
gospodarstva. Ker je ukrep programiran znotraj več prednostnih nalog ima močne sinergijske učinke z 
drugimi podporami znotraj PRP, saj morajo prijavljeni projekti zasledovati cilje preostalih prednostnih 
področij. Še vedno razmeroma zapletena priprava razpisne dokumentacije je  dejavnik, ki vpliva na to, da 
odzivnost in zanimanje potencialnih koristnikov sredstev iz tega ukrepa ni večje.

 

Priporočila

1. Zaradi različnih organizacijskih težav je potrebno nadaljevati z poenostavitvijo postopkov pri prijavi, pa 
tudi pri vodenju projektov (pregledna razpisna dokumentacija, krajši rok pri obravnavi vlog, večja 
fleksibilnost pri načrtovanju stroškov).

2. Za še večjo odzivnost potencialnih prijaviteljev je potrebno povečati animacijske aktivnosti, ki bodo 
spodbujale povezovanje in sodelovanje v partnerstvih.

7.a3) CEQ03-1C - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo vseživljenjsko učenje in poklicno 
usposabljanje v kmetijskem in gozdarskem sektorju?

7.a3.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri pripravi odgovora na  evalvacijsko vprašanje za vrednotenje uporabljamo eno merilo za presojo 
(hipotezo) z več kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki. Podatki za izračun kazalnikov večinoma 
izvirajo iz baz ARSKTRP - podatki o izvedenih poklicnih usposabljanjih in izvedenih demonstracijskih 
aktivnostih. Raven primernosti in relevantnosti izvedenih usposabljanj za potrebe kmetijskega in 
gozdarskega sektorja je kvantitativno in kvalitativno merjena na podlagi analize vsebine usposabljanj in 
ocene udeležencev le-teh.

Za izračun kazalnikov učinka so uporabljeni podatki o plačilih za ukrep M01. Za njihov izračun je 
najprimernejša kvantitativna metoda analize podatkov o spremljanju, in sicer opisna statistika (vsote, 
povprečja, maksimumi, minimumi, deleži). Glede na vsebino in razpoložljive podatke zahtevnejše 
(napredne) statistične metode niso potrebne.

Za pridobitev dodatnih informacij na osnovi katerih so izračunani dodatni kazalniki vrednotenja, so 
uporabljana naslednja metodološka orodja:

 Anketni vprašalnik med upravičenci, ki je služil za pridobitev informacij o ključnih dejavnikih, ki 
prispevajo k učinkovitemu učenju in poklicnemu usposabljanju.

 Intervju oziroma razgovor z nosilcem ukrepa prenos znanja in dejavnosti informiranja na MKGP.

Ukrepi znotraj Programa razvoja podeželja pomembno prispevajo k vseživljenjskemu učenju in 
poklicnemu usposabljanju v kmetijskem in gozdarskem sektorju. V okviru prednostne naloge se skozi 
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ukrep M01 (Prenos znanja in dejavnosti informiranja) izvajajo številna usposabljanja za različna 
kmetijska in gozdarska področja. Prednostne vsebine so prilagojene horizontalnim ciljem PRP, saj 
tako v finančnem kot tudi vsebinskem pogledu prevladujejo usposabljanja s kmetijsko-okoljskega 
področja. Udeleženci usposabljanj so večinoma zadovoljni z vsebino usposabljanj in menijo, da so le-
te ustrezale njihovim potrebam pri nadaljnjem razvoju kmetijskih gospodarstev.

V okviru trenutnega programskega obdobja so se do konca leta 2018 izvajala obvezna usposabljanja s 
področja ekološkega kmetijstva (EK), dobrobiti živali (DŽ), kmetijsko okoljskih in podnebnih plačil 
KOPOP ter izbranih gozdarskih vsebin in vsebin s področja živilsko predelovalne industrije. V letih 2017 in 
2018 pa je bilo poleg obveznih usposabljanj izvedenih tudi več izbirnih usposabljanj za udeležence operacij 
v predelovalni dejavnosti, mlade kmete in delavce v gozdu. V usposabljanja je bilo vključenih 48.374 
udeležencev od tega 3.249 s področja gozdarstva in 45.125 s področja kmetijstva (DŽ 14.828 ; KOPOP 
20.115 – predhodno 870, redno 19.245 ; EK 9.753 ; mladi kmetje 320 in predelovalna dejavnost 109). V 
usposabljanja s področja kmetijstva je bilo vključenih 22.375 kmetijskih gospodarstev (KMG) ali 30,9 % 
vseh KMG, ki so bila na začetku programskega obdobja statistično opredeljena kot kmetijska (72.377). Za 
usposabljanje 47.250 udeležencev so bila finančna sredstva že izplačana.

Osnovni instrument, ki podpira vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, je ukrep M01 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja, za katerega je v 
programskem obdobju 2014-2020 na voljo 12.500.000,00 €. Do konca leta 2018 je bilo za izvajanje 
različnih oblik usposabljanja odobrenih 1.852.458,71 € ali 14,8 % vseh razpoložljivih finančnih sredstev, 
dejansko izplačanih pa je bilo 1.040.281,56 € (8,3 % razpoložljivih oziroma 56,2 % odobrenih). V okviru 
ukrepa M01 se izvajata dva podukrepa in sicer podukrep M01.1 - Podpora za dejavnosti poklicnega 
usposabljanja in pridobivanje spretnosti in podukrep M01.2 - Podpora za demonstracijske aktivnosti in 
ukrepe informiranja.

Za podukrep M01.1 je v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 11.140.000,00 €. Do konca leta 2018 je 
bilo objavljenih 27 javnih naročil, pri čemer je bilo za 23 od teh odobreno 1.838.816,67 € sredstev (16,5 % 
razpoložljivih sredstev). Za 16 javnih naročil so bila sredstva tudi že izplačana, in sicer v višini 
1.040.281,56 € (9,3 % razpoložljivih oziroma 56,6 % odobrenih). Za 7 vsebinsko zaokroženih obveznih in 
neobveznih sklopov usposabljanj je bilo porabljenih 510,5 dni in izplačanih 4.084 ur.

Največ sredstev je bilo namenjenih rednim in predhodnim usposabljanjem za izvajanje KOPOP (odobrena 
sredstva v višini 958.447,27 €). S pomočjo finančnih sredstev na podlagi 7 javnih naročil je bilo izvedenih 
106,3 dni usposabljanj (število izplačanih ur 850), katerih so se udeležili večinoma nosilci kmetijske 
dejavnosti na 18.552 kmetijskih gospodarstvih. V okviru usposabljanj so se izvajali naslednji tematski 
sklopi: Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP, Kmetovanje in ohranjanje narave, Kmetovanje 
ter varstvo voda in tal,  Kmetovanje in podnebne spremembe ter Konkurenčnost.

Za usposabljanja na področju ukrepa Dobrobit živali je bilo odobrenih 519.438,01 €. Na podlagi 8 javnih 
naročil je bilo izvedenih 99,5 dni usposabljanj (število izplačanih ur znaša 796) na področju prašičereje, 
govedoreje in reje drobnice. Udeležili so se jih večinoma nosilci kmetijske dejavnosti na 8.471 kmetijskih 
gospodarstvih. V okviru prašičereje so se izvajala usposabljanja iz 9 tematskih sklopov (Etologija prašičev 
in živalim prilagojene reje, Ravnanje rejca s prašiči, Druge vsebine, Preventivno zdravstveno varstvo 
prašičev, Ravnanje s prašiči pri transportu, Predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ, področje 
prašičereja, Kastracija pujskov, krajšanje repkov in brušenje zobkov, Predstavitev aktualnih bolezni in 
zdravstvenega stanja prašičev v Sloveniji, Opazovanje prašičev in prepoznavanje njihove govorice telesa). 
V okviru govedoreje so bila izvedena usposabljanja iz 5 tematskih sklopov (Predstavitev zahtev in pogojev 
za ukrep DŽ govedoreja, Ravnanje z govedom, Etologija, Preventiva in zdravstveno varstvo govedi, 
Pašništvo) v okviru reje drobnice pa usposabljanje iz 4 tematskih sklopov (Pašništvo, Ravnanje z drobnico, 
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Etologija, Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice).

Glede na višino odobrenih finančnih sredstev predstavljajo usposabljanja na področju ekološkega kmetijstva 
tretji najpomembnejši sklop, saj je bilo zanj do 31. 12. 2018 odobrenih 272.557,47 €. Na osnovi 4 javnih 
naročil je bilo organiziranih 91,4 dni usposabljanj (število izplačanih ur 731), ki se jih je udeležilo 3.510 
KMG. Izvajalo so se osnovna in nadaljevalna usposabljanja iz naslednjih tematskih sklopov: Izpolnjevanje 
zahtev pri izvajanju ukrepa EK, Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov, Varstvo voda in tal ter podnebne 
spremembe, Ekološko semenarjenje, Ekološko čebelarjenje, Ogled dobrih praks.

Za usposabljanje mladih kmetov, upravičencev iz podukrepa M06.1, ki so v svojih poslovnih načrtih izbrali 
razvojni cilj »vključitev v podukrep M01.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti v obsegu najmanj 25 ur«, sta bili do konca leta 2018 objavljeni 2 javni naročili, 
vrednost odobrenih sredstev pa je znašala 47.837,91 €. Udeležilo se jih je skupaj 320 mladih kmetov, glede 
na izplačana sredstva pa 219 mladih kmetov, ki so skupaj opravili 75 ur oz. 9,4 dni usposabljanj.  V okviru 
prvega javnega naročila je bilo vsebinsko.  Vsebinsko izvedeno usposabljanje v okviru dveh tematskih 
sklopov: Ekonomika kmetijskega gospodarstva in Poslovno povezovanje v kmetijstvu.

Tekom programskega obdobja je bilo za isti namen izvedeno tudi javno naročilo za izvedbo izobraževanj za 
mlade kmete z vsebino naslednjih dveh tematskih sklopov: Ekonomika kmetijskega gospodarstva in 
Zavarovanje, zagotavljanje kakovosti, promocija kmetijskih pridelkov in proizvodov, plasiranje proizvodov 
na trg.

Na podlagi javnih naročil so bila opravljena tudi 3 javna naročila za usposabljanje s področja gozdarstva. 
Vrednost odobrenih sredstev usposabljanj za povečanje ravni varnega sela v gozdu so znašala 476.908,84 €. 
V okviru že zaključenih oz. izplačanih usposabljanj, ki so skupaj trajala 198 dni, sta se obravnavali 2 
tematski področji: Varno delo z motorno žago in Varno delo s traktorjem.

Za podukrep M01.2 Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja je v okviru PRP 2014–
2020 na voljo 1.360.000 €. V obdobju do 31. 12. 2018 je bil objavljeno prvo javno naročilo: Izvedba 
demonstracijskega projekta - Prikaz namakalnega sistema, za katerega je bila podpisana tudi pogodba z 
izvajalcem v vrednosti 13.642,04 € (1,0 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep).

V odgovorih na anketno vprašanje, ali so zadovoljni z vsebinami usposabljanj, je večina (68,3 %) 
odgovorila, da so zelo ali deloma zadovoljni. Med posameznimi usposabljanji med odgovori ni bistvenih 
razlik, izstopa le področje gozdarstva, kjer je raven zadovoljstva višja (80 %). Kar 83 % je vsebina 
usposabljanj (v celoti ali delno) koristila potrebam pri opravljanju dela na kmetiji. Med področji so poleg 
splošnih znanj izpostavili in praktične in veterinarske nasvete.

Prav več praktičnih prikazov in delavnic ter demonstracij si udeleženci želijo v prihodnjih usposabljanjih. 
Tretjina vseh udeležencev meni, da so usposabljanja pozitivno prispevala k prestrukturiranju njihovega 
kmetijskega gospodarstva. Večina od teh izpostavlja tehnološki napredek (uvedba novih in posodobitev 
obstoječih tehnologij) in povečanje proizvodnje (površine obdelovalnih zemljišč, staleža živali oziroma 
količine pridelka). Pri nekaterih je na podlagi usposabljanj prišlo tudi do prestrukturiranja v smislu 
generacijske prenove na gospodarstvu.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Osnovni instrument, ki podpira vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, je ukrep M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja. Ukrep je horizontalen in 
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pokriva vsa prednostna področja PRP 2014-2020. Znotraj ukrepa so opredeljene določene prednostne 
vsebine, s čimer je v določeni meri omejen nabor usposabljanj, ki bi se jih želeli udeležiti zainteresirani. Z 
obstoječimi vsebinami so udeleženci sicer večinoma zadovoljni, želijo pa si več praktičnih prikazov in 
demonstracij ter inovativnih pristopov pri prenosu znanja. Za doseganje boljših rezultatov usposabljanj bi 
bilo potrebno razširiti nabor predhodnih usposabljanj (za seznanitev z ukrepom), sama usposabljanja pa bolj 
ciljno naravnati, saj so obstoječe vsebine velikokrat presplošne.

 

Priporočila

1. Za prejemnike upravičence, ki s podporo PRP financirajo naložbe, bi se lahko predpisala obvezna 
usposabljanja, katerih vsebine bi dodatno podprle cilje naložb (predvsem dodatna usposabljanja namenjena 
agrarno-ekonomskim temam, usposabljanja za racionalnejšo rabo kmetijske tehnike).

7.a4) CEQ04-2A - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP prispevalo k izboljšanju ekonomske 
uspešnosti, prestrukturiranju in posodabljanju podprtih kmetij, zlasti s povečanjem njihove udeležbe na trgu 
in kmetijsko diverzifikacijo?

7.a4.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri ocenjevanju primarnih in sekundarnih vplivov (kazalnikov) se poslužujemo različnih metod:

a. Kvantitativnih metod: opisne statistike (števila, deleži ipd.),
b. Kvalitativnih metod: pri ocenjevanju kvalitativnih kazalnikov smo med upravičenci sredstev iz 

naslova PRP izvedli anketo, kjer smo skušali pridobili določena mnenja in predloge.

Za razumevanje in lažjo interpretacijo rezultatov kazalnikov vpliva ocenjujemo skupne kazalnike rezultata, 
kazalnike učinka ter druge dodatne kvalitativne in kvantitativne kazalnike.

Izračuni in ocene temeljijo predvsem na uporabi individualnih FADN podatkov za Slovenijo, podatkov 
ARSKTRP in SURS. FADN podatki so analizirani na podlagi podatkovne baze FADN, ki jo pripravlja 
KGZS v programu FADN Evidence (baza prejeta s strani MKGP dne 21.3.2019; v nadaljevanju baza 
KGZS). Baza KGZS zajema vse prejemnike PRP sredstev, ki morajo voditi FADN knjigovodstvo (t.i. 
FADN obvezniki), in tudi kmetijska gospodarstva, ki so v »uradnem« vzorcu FADN za Slovenijo, pa niso 
prejemniki PRP sredstev (t.i. »čisti vzročniki«).

Za podukrep M04.1 (podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva) je bilo do konca leta 2018 
podprtih (brez prenesenih obveznosti iz preteklega programskega obdobja) 1.321 operacij oziroma 
1.176 kmetijskih gospodarstev. V ta namen je bilo odobrenih 78,9 mio € (od 98,6 mio € razpoložljivih 
sredstev), do konca leta 2018 pa izplačanih 28 mio €. Skupna vrednost naložb je znašala 221,5 mio €, 
pri čemer so bile naložbe podprte v povprečju 35,6-odstotno. Z dvema tretjinama naložb (1.321 
odobrenih) so bila podprta v živinorejo usmerjena kmetijska gospodarstva, pri čemer jih glavnina (67 
%) redi govedo, več kot polovica teh pa jih proizvaja mleko (329). Med upravičenci, ki se ukvarjajo z 
rastlinsko pridelavo (446 naložb), je največ upravičencev izvajalo naložbe v sadjarstvu (28 %), sledijo 
pa naložbe na poljedelskih gospodarstvih in mešanih gospodarstvih s prevladujočo rastlinsko 
pridelavo (v obeh primerih 20 %). V okviru podukrepa M04.1 so bile najpogosteje podprti nakupi 
kmetijske mehanizacije (54,4 %), dobri četrtini (26 %) upravičencev so bile podprte naložbe v 
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ureditev in vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme, ureditev 
greznic/čistilnih naprav in nakup IKT in strojne opreme, v približno 8 % so bile podprte naložbe v 
obnovo oljčnikov in sadovnjakov, preostalo (v manjšem obsegu) pa so bile s podukrepom M04.1 
podprte druge vrste naložbe (v razponu od 0,1–3 %). Od skupno 763 izplačanih vlog je bilo v letu 
2016 je bilo zaključenih 61 investicij,, v letu 2017 584 in v letu 2018 pa 118. Od 61 zaključenih naložb 
v letu 2016 je bilo 49 kmetij, od katerih je 30 kmetij začelo z letom 2017 voditi FADN knjigovodstvo, 
le 15 kmetij pa je takšnih, za katere je bilo na podlagi baze KGZS mogoče opraviti neposredno 
primerjavo med letoma 2017 in 2013 in s tem ocene učinkov podpor na izboljšanje konkurenčnosti. 
Analiza primerjanih kmetij je potrdila, da je vzorec za ocenjevanje in izračunavanjem premajhen, 
dodatno pa ocenjevanje onemogoča slabša kakovost podatkov za posamezne kmetije (še posebno za 
leto 2017). Na podlagi podatkov FADN (baza KGZS) tako ne moremo oceniti prispevka/učinka PRP 
(podukrep M04.1) k izboljšanju konkurenčnosti kmetij.   Učinek bo mogoče oceniti v prihodnjih letih, 
ker se bo FADN baza povečala s podatki ti. obveznikov, izboljšala pa se bo tudi kakovost podatkov.

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014–2020 je bilo po podatkih na dan 31.12.2018 iz Programa 
razvoja podeželja v okviru podukrepa M04.1 podprtih 1.321 operacij na 1.176 kmetijskih gospodarstvih 
(1.193 s prenesenimi obveznostmi). Število podprtih kmetij, brez prenesenih obveznosti iz preteklega 
programskega obdobja, predstavlja 1,62 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji (2013: 72.377).

V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 je celotna vrednost odobrenih naložb do konca 
leta 2018 znašala 221,5 mio €, kar pomeni v povprečju 168 tisoč € na podprto/odobreno operacijo. Skupni 
znesek javnih izdatkov oziroma znesek odobrenih sredstev (brez prenesenih obveznosti iz programskega 
obdobja 2007–2013; ukrep 121) znaša 78,9 mio €, kar predstavlja 35,6 % celotne vrednosti odobrenih 
naložb. Do konca leta 2018 je bilo za podukrep M04.1 izplačano 28 mio €.

Med vrstami naložb prednjačijo kmetijska gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo (2/3 upravičencev). 
Znotraj teh je 67 %  naložb na govedorejskih kmetijah (579 gospodarstev), v okviru katerih je 329 
upravičencev usmerjenih v prirejo mleka, preostala gospodarstva pa se v pretežni meri ukvarjajo z kravami 
dojiljami. 20 % upravičenih kmetijskih gospodarstev se ukvarja z mešano kmetijsko proizvodnjo, pri kateri 
prevladuje živinoreja. 6 % upravičencev med živinorejskimi gospodarstvi je specializiranih v prašičerejo. 
Upravičencev, ki se ukvarjajo z rejo drobnice ali perutninarstvom je med živinorejskimi upravičenci okoli 3 
%.

Med kmetijskimi gospodarstvi, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo (446 upravičencev), je 28 % 
gospodarstev usmerjenih v sadjarstvo, 20 % v poljedelstvo in mešano kmetijsko proizvodnjo s prevladujočo 
rastlinsko pridelavo, 14 % upravičencev se ukvarja s pridelavo grozdja, vinarstvom ali oljkarstvom, 9 % s 
hmeljarstvom, prav toliko pa je med upravičenci gospodarstev, ki so usmerjena v zelenjadarstvo in vzgojo 
grmovnic ter okrasnih rastlin.

Od začetka izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020 se v okviru podukrepa M04.1 glavnina naložb 
nanaša na nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz kmetijskih 
surovin in živali (54,4 %). Dobra četrtina (26,9 %) naložb se nanaša na ureditev in vzdrževanje nepremičnin 
za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme, ureditev greznic/čistilnih naprav in nakup IKT in strojne 
opreme. Nekaj manj kot 8 % naložb se nanaša na postavitev in obnovo sadovnjakov in oljčnikov. Pri tem je 
potrebno omeniti, da so znotraj naložb za ureditev nepremičnin za kmetijsko dejavnost ter naložb v nasade 
tudi naložbe, kjer so gospodarstva ob izgradnji/rekonstrukciji nepremičnine ali posodobitvi/napravi nasadov 
investirali še v nakup kmetijske mehanizacije, tako da je delež sredstev (posredno) za nakup mehanizacije 
višji. Število odobrenih naložb po drugih vrstah naložb pa se giba v razponu od 0,1–3 %.

Za vsakršno podporo v naložbo pa lahko predvidevamo, da ta ne glede na vsebino in višino odobrenih 
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sredstev pripomore k izboljšanju ekonomske uspešnosti/konkurenčnosti kmetij. Proizvajalci tako lastna 
sredstva namesto v investicije namenjajo boljšemu dohodkovnemu položaju ali pa proizvajalcem ob 
pomanjkanju lastnih sredstev vzpodbudijo k izvajanjem investicij in s tem k izboljšanju dohodkovnega 
položaja, pri nekaterih pa tudi povečanje dodane vrednosti proizvodom.

V okviru 763 zaključenih naložb (zaključena naložba pomeni obvezen začetek poročanje stanja na kmetijah 
preko FADN) je 61 kmetijskih gospodarstev zaključilo naložbe do konca leta 2016 in so postal ti. obvezniki 
FADN z letom 2017. 584 kmetijskih gospodarstev je zaključilo z investicijami v letu 2017 in so obvezani 
poročati v bazo FADN z letom 2018, 118 kmetijskih gospodarstev z zaključenimi investicijami v letu 2018 
pa šele z letom 2019.

V okviru vrednotenja smo pregledali podatke FADN, ki so bili prejeti do konca aprila 2019, torej podatke za 
leti 2013 in 2017. Od 61 kmetijskih gospodarstev jih je z letom 2017 vodila FADN knjigovodstvo le 
polovica (preostalo so podjetja, javne ustanove, samostojni podjetniki ali kmetije, ki vodijo dvostavno 
knjigovodstvo), pri čemer je le 15 kmetij FADN knjigovodstvo vodilo že v letu 2013. Na podlagi izrazito 
majhnega vzorca za ocenjevanje in v luči številnih dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na rezultat in s 
tem meglijo realno sliko (npr. obe primerjani leti je zaznamovala suša), ni mogoče podati dovolj zanesljive 
ocene, v kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa podeželja prispevalo k izboljšanju ekonomske 
uspešnosti oziroma k izboljšanju konkurenčnosti.

Kljub zavedanju o nezadostnosti vzorca smo na podlagi poglobljene analize rezultatov FADN skušali 
oceniti vpliv investicij na izboljšanje konkurenčnosti podprtih kmetij. Na podlagi rezultatov, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju ugotavljamo, da ti niso primerni in jih zato tudi posebej ne izpostavljamo. Po 
podrobnejšem pregledu posameznih kmetij prejemnic podpore podukrepa M04.1 podajamo nekaj ključnih 
ugotovitev:

 kakovost podatkov pri nekaterih kmetijah je neustrezna, kar zaradi majhnosti vzorca pomembno 
vpliva na kakovost izračunanih kazalnikov (pomanjkljivo navajanje pri FADN spremenljivkah s 
strani kmetij, precenjene/podcenjene vrednosti pri nekaterih spremenljivkah, npr. pri amortizaciji ali 
delovni sili, pomanjkanje kritičnosti pri vnašanju in kontroli podatkov ipd.),

 podatki FADN ne zadoščajo za oblikovanje relevantnega odgovora o povečanju konkurenčnosti 
podprtih kmetij,

 bojazen, da bo v primeru dovolj velikega vzorca oziroma večjega števila opazovanih kmetij 
(obveznikov), kar se pričakuje v letih 2018 in 2019, zaradi razloga v prvi alineji, rezultat za 
kazalnike še vedno nerelevanten.

 zaradi premajhnega števila opazovanih kmetij v vzorcu FADN (15) metode DID ni bilo mogoče 
izvesti (minimalno število zahtevanih 120 kmetij). 

 po pričakovanju se bo FADN baza ti. obveznikov povečala in izboljšala se bo tudi kakovost 
podatkov, zaradi tega pa bo učinek podprtih investicij v podukrepu M0,04.1 možno oceniti šele 
kasneje.             

V izračun za ocenjevanje doseganja cilja na prednostnem področju 2A se upoštevajo kmetijska 
gospodarstva, ki so podprta s podukrepom M04.1. V luči tega je med načrtovanimi kazalniki učinka 
prikazovanje 3.249 udeležencev usposabljanj nerelevantno, saj so bili udeleženci deležni le prenosa znanja 
in izkušenj pri varnem delu v gozdu. Ocenjevanje vplivov/učinkov pri prednostnem področju 2A bo imelo 
težo šele, ko se bodo začela izvajati usposabljanja z vsebinami, katerim lahko v dobršni meri pripišemo 
učinek na izboljšanje ekonomske uspešnosti podprtih kmetij, po možnosti s povečanjem njihove udeležbe na 
trgu.

Zagotovo bi bilo na tem mestu smiselno upoštevati udeležence predhodnih usposabljanj (ob povečanju 
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nabora tematskih sklopov predhodnih usposabljanj) ter usposabljan po prestrukturiranju, pri čemer pa je 
potrebno glede na podrobnosti posameznih ukrepov definirati, v kakšnih primerih do posodabljanja in 
prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev dejansko prihaja. Če izhajamo zgolj iz upoštevanja običajne in/ali 
dobre kmetijske prakse, pri tem pa po možnosti primerjamo stanje na gospodarstvih pred in po prejemu 
sredstev iz naslova posameznih ukrepov/podukrepov, potem vidimo, da pri glavnini operacij znotraj ukrepa 
KOPOP in Dobrobit živali, deloma pa tudi Ekološkega kmetovanja, o prestrukturiranju in posodabljanju v 
pravem pomenu besede niti ne moremo govoriti. To pomeni, da z štetjem udeležencev, ki na usposabljanjih 
morajo obvezno prisostvovati, pomembnih strukturnih, tehnoloških ali drugih pomembnih učinkov oziroma 
sprememb pa na kmetijskih gospodarstvih ni zaznati, kazalnik vrednotimo preveč pavšalno.

Pri ocenjevanju kvalitativnih kazalnikov smo se poslužili tudi anketnega vprašalnika. Med odgovori 
upravičencev sredstev iz naslova PRP jih je večina (47 %) mnenja, da usposabljanja niso prispevala k 
prestrukturiranju kmetij. 33 % anketirancev je na vprašanje odgovorilo pritrdilno, 20 % anketirancev pa 
mnenja glede vpliva usposabljanja na prestrukturiranje ni imelo. Med tistimi, ki so mnenja, da so 
usposabljanja prispevala k prestrukturiranju kmetij, se kot sprememba/učinek najpogosteje navajajo 
povečanje proizvodnje, tehnološki napredek in sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva.  

V letu 2013 se je po podatkih statistike (Ekonomski račun za kmetijstvo) s kmetijstvom ukvarjalo 82.746 
oseb, kar predstavlja v povprečju 1,14 PDM na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Pri tem je podjetniški 
dohodek kmetijstva znašal 3.796 €/PDM, faktorski pa 5.192 €/PDM. Slednji je neposredno primerljiv z neto 
dodano vrednostjo(NDV)/PDM podatkov FADN, ki po izračunih na podlagi ti. obveznikov (15 kmetij) 
znaša 1.388 €/PDM. Zaradi poteka obdelave majhnega vzorca in kakovosti FADN podatkov po 
upravičencih sredstev podukrepa M04.1 (obveznikih), primerjava doseganja primerljivega ekonomskega 
kazalnika ni mogoča. V tem smislu se zdi brezpredmetno kakršnokoli primerjanje in komentiranje 
ekonomskih parametrov/kazalnikov, ki jih upravičenci navajajo v prijavi (vlogi) in ekonomskih parametrov 
v rezultatih FADN

Na podlagi poslovnih načrtov 49 upravičencev (4,2 %) navaja, da bo po prejemu sredstev za naložbe iz 
ukrepa M04.1 na trg uvedlo vsaj en novi proizvod. Pri tem je potrebno omeniti, da dodatni kvantitativni 
kazalnik ne omogoča podajanja zaključkov, in sicer zaradi treh razlogov. Prvi razlog je, da kar 4/5 
upravičencev (odobrene vloge) ne potrjuje ali zanika uvedbe novega proizvoda. Drugi razlog je presplošno 
in nejasno opredeljevanje, kaj v resnici pomeni pojmovanje »novi proizvod«. Nerazumevanje se je pokazalo 
na primer pri navajanju meril inovativnosti, ko vlagatelji za uvedbo novega proizvoda navajajo setev neke 
poljščine, ki so jo v preteklosti generacije pred njimi prav gotovo sejale, ali pa navajajo kot novost 
avtohtono sorto. Kot tretji razlog navajamo, da iz obstoječe baze podatkov ni razvidno v kolikšni meri je do 
realizacije načrtovanih novih proizvodov (navedeno v vlogah/poslovnih načrtih) prišlo. Prav tako ni mogoče 
razbrati števila in strukture novih izdelkov. Na nejasnost podatkov in razumevanje kažejo tudi rezultati 
ankete, v kateri 72 anketirancev (39 %) navaja uvedbo novega proizvoda, kar je več kot jih uvedbo novega 
proizvoda navaja med odobrenimi vlogami za naložbe. Priporočamo jasnejšo opredelitev in presojo kaj sodi 
med »uvedbo novega proizvoda«.

Podukrep M16.2 se je začel izvajati pozno, zato na voljo ni podatkov, ki bi omogočali kakršnokoli analizo.

Zastavljen cilj v programskem obdobju 2014–2020 je do leta 2023 doseči 2,86 % kmetijskih gospodarstev, 
ki bodo s sredstvi Programa razvoja podeželja izboljšali ekonomsko uspešnost oziroma lažje zagotavljali 
prestrukturiranje in posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Po preteku dveh tretjin programskega obdobja 
2014–2020 so bila sredstva odobrena dobri polovici (1,65 % KMG) oziroma izplačana polovici (1,14 % 
KMG) ciljnega števila kmetijskih gospodarstev
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Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Kljub izračunanim kazalnikom, ki izkazujejo negativni vpliv podpor v naložbe na izboljšanje ekonomske 
uspešnosti kmetij, ocenjujemo, da vsakršna podpora za naložbe pripomore k izboljšanju ekonomske 
uspešnosti in s tem konkurenčnega položaja upravičencev. Prav tako ocenjujemo, da je do konca 
programskega obdobja 2014–2020 mogoče realno pričakovati doseganje ali celo preseganje zastavljenega 
cilja, tj. števila podprtih kmetij. V kakšni meri bodo sredstva PRP prispevala k izboljšanju ekonomske 
uspešnosti oziroma lažjemu posodabljanju in prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev, bo mogoče oceniti 
v naslednjih letih oziroma v zadnjih letih programskega obdobja, ko bo na voljo FADN podatki  za 
ustreznejše število kmetij (ti. FADN obveznikov z analiziranim ukrepom), ki jih ocenjujemo kot 
najprimernejšo podatkovno podlago za ocenjevanje učinkov. Ustrezno število primernih kmetij pa ni edino 
merilo za kredibilne ocene učinkov, ključnega pomena je tudi kakovost podatkov FADN (natančnost in 
zanesljivost), ki jo je potrebno tudi z vidika uporabnosti za namene ocenjevanja učinkov ukrepov PRP, 
konkretno okrepiti. 

 

Priporočila

1. Za večji izkoristek podatkovnega bogastva FADN za namene ocenjevanja učinkov ukrepov PRP, 
priporočamo upoštevanje ključnih predhodnih priporočil glede izboljšanja kakovosti podatkov FADN po 
več različnih vidikih (izsledki CRP projekta V4-1423; Volk in sod., 2017), predvsem glede obravnave 
FADN obveznikov pri vnosu, kontroli in obdelavi podatkov, ki naj bo poenotena z navodili in postopki za 
uradni vzorec FADN za Slovenijo (podatke uradnega vzorca FADN za Slovenijo podrobno preverja tudi 
Evropska komisija). Glede na to, da v zadnjih letih glavnino uradnega vzorca FADN za Slovenijo 
predstavljajo t.i. FADN obvezniki, naj se preveri možnost vključitve večjega števila tistih obveznikov v 
uradni vzorec FADN, ki bodo prejemniki sredstev v okviru ocenjevanih ukrepov PRP.

2. Za dvig konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev priporočamo še bolj ciljno naravnanost razpisov, 
omejitve/ciljne usmeritve pri nakupu standardne kmetijske mehanizacije in povečanje podprtih naložb za 
prestrukturiranje kmetijstva (potrebna vzporedna vzpostavitev jasnih ciljev/prioritet podpiranja posameznih 
segmentov slovenskega kmetijstva).

7.a5) CEQ05-2B - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo lažji začetek opravljanja kmetijske 
dejavnosti ustrezno usposobljenih kmetov, zlasti pa generacijsko pomladitev?

7.a5.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri ocenjevanju primarnih in sekundarnih vplivov (kazalnikov) se poslužujemo kvantitativnih metod (opisne 
statistike, tj. števila, deleži, ipd.).

Izračuni deležev so: delež mladih glede na vse udeležence usposabljanja, delež KMG s poslovnim 
razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete glede na vsa KMG v Sloveniji. Poleg tega primerjamo 
starostno strukturo upravičencev med obdobjema PRP 2007–2013 in 2014–2020. Naredili smo tudi 
simulacijo potencialnega števila upravičencev 2014-2020, v primeru, da bi upoštevali pavšalne zneske na 
ravni povprečja obdobja 2007–2013.
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Podatkovni vir za izračune in ocene so predvsem podatki ARSKTRP, SURS in EUROSTAT.

Pri podukrepu M06.1 (podpora za zagon dejavnosti za mlade kmete) je bilo do konca leta 2018 
odobrenih 810 vlog (970 vloženih) in 30,9 mio € sredstev (51% razpoložljivih sredstev). Do konca leta 
2018 je bilo tako podprto (odobrene vloge) 1,12 % vseh kmetijskih gospodarstev, cilj do konca 
programskega obdobja PRP 2014–2020 pa je podpreti 3,45 % kmetijskih gospodarstev. Od 810 
upravičencev podukrepa M06.1 je/bo 154 upravičencev prejelo tudi sredstva v okviru podukrepa 
M04.1 (naložbe v kmetijska gospodarstva). Med 810 upravičenci podukrepa M06.1 jih 598 zagotavlja 
vzpostavitev zaposlitve na kmetijskem gospodarstvu. Od teh 598 jih je/bo 128 prejelo tudi sredstva 
pri podukrepu M04.1, kar kaže na močan sinergijski učinek na zagotavljanje/ohranitev delovnih 
mesta na kmetijskih gospodarstvih oziroma še dodatno prispeva k lažjemu začetku opravljanja 
kmetijske dejavnosti. Povprečen znesek na upravičenca je znašal 38 tisoč €, kar je za okoli 80 % več 
od povprečnega zneska v programskem obdobju 2007–2013 (ukrep 112). Povprečna starost 
upravičencev je ob oddaji vloge znašala 30 let (2007–2013: 33 let). V okviru podukrepa se je 
usposabljanja udeležilo 320 upravičencev. Poglavitni razlog za razkorak med številom upravičencev 
in številom udeležencev usposabljanj je v slabem interesu mladih kmetov, ki se prostovoljno odločajo 
za udeležbo na usposabljanjih ter skromnemu številu izvedenih usposabljanj do konca leta 2018. Po 
trenutno zbranih podatkih s strani ARSKTRP se je v okviru 4 javnih razpisov 420 upravičencev 
odločilo za udeležbo na usposabljanjih (v okviru podukrepa M01.1.). Kazalniki za oceno izvajanja 
podukrepa kažejo pozitivne učinke, saj je trend starosti upravičencev obrnjen v smer pomlajevanja 
nosilcev kmetijskih gospodarstev. K večjemu zanimanju za prenos oz. spremembo nosilca kmetijskih 
gospodarstev bi zagotovo pripomoglo povečanje namenskih sredstev za podukrep M06.1.

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014–2020 je bilo po podatkih na dan 31.12.2018 iz Programa 
razvoja podeželja v okviru podukrepa M06.1 odobrenih 810 vlog od 970 vloženih. Število podprtih kmetij 
predstavlja 1,12 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Od 810 podprtih kmetijskih gospodarstev se je 
usposabljanja udeležilo le 40 % (320) upravičencev. Od 810 upravičencev podukrepa M06.1 je/bo hkrati 
prejelo sredstva iz podukrepa M04.1 (naložbe v kmetijska gospodarstva) 154 upravičencev.

Med 810 upravičenci ukrepa M06.1 jih 598 zagotavlja vzpostavitev zaposlitve na kmetijskem gospodarstvu. 
Od teh 598 jih je/bo 128 prejelo sredstva tudi pri podukrepu M04.1, kar kaže na pomemben sinergijski 
učinek na zagotavljanje/ohranitev delovnih mesta na kmetijskih gospodarstvih.   

V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 je bilo odobrenih 30,9 mio € sredstev (51 % 
razpoložljivih sredstev), kar predstavlja približno polovico razpoložljivih sredstev (60,7 mio €). Izplačano je 
bilo 21,5 mio € (70 % od odobrenih sredstev) oziroma v povprečju 38 tisoč € na upravičenca. V preteklem 
programskem obdobju (2007–2013) je povprečni znesek znašal 21 tisoč €. Ob plačilu v višini povprečnega 
zneska za obdobje 2007–2013 bi lahko od začetka programskega obdobja do konca leta 2018 potencialno 
podprli okoli 1.470 upravičencev. To je zgolj hipotetična ocena, saj ne gre zanemariti vprašanja o višini 
pavšalnega zneska, pri katerem bi bil podukrep za večino potencialnih upravičencev še zanimiv.

Povprečna starost upravičencev sredstev iz podukrepa M06.1 iz programa razvoja podeželja programskega 
obdobja 2014–2020 znaša 30 let, kar je 3 leta manj od povprečne starosti upravičencev iz programskega 
obdobja 2007–2013 (33 let). Po starostnih razredih (podatki glede na odobrene vloge) je 55 % upravičencev 
starih med 30 in 40 let, 31 % med 24 in 29 let, 14 % pa je upravičencev, ki so stari med 18 in 23 let. 
Starostna struktura je v primerjavi s statističnimi podatki za leto 2016, ko je preko 80 % nosilcev kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji starejših od 45 let, ugodna.

V primerjavi s starostno strukturo upravičencev ukrepa 112 PRP v programskem obdobju 2007–2013 je 
delež upravičencev podukrepa M06.1, starostnega razreda 30–40 let, za 14 odstotnih točke manjše (2007–
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2013: 70 %), medtem ko sta deleža pri starostnem razredu 24–29 (2007–2013: 23 %) in 18–23 (2007–2013: 
7 %) za 8 oziroma 7 odstotnih točk večja.

Na podlagi primerjave statističnih podatkov za vrsto izobrazbe s podatki po odobrenih vlogah ugotavljamo, 
da je izobrazba upravičencev na splošno pomembno višja kot kažejo podatki za nosilce vseh kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji. Med upravičenci jih okoli 80 % dosega 4 letno poklicno šolo ali višje, medtem ko 
je med vsemi nosilci kmetijskih gospodarstev primerljivo izobrazbo dosega le tretjina nosilcev. Med 810 
upravičenci ima 305 upravičencev kmetijsko izobrazbo (38 %), pri čemer jih ima 16 % (48 upravičencev) 
zaključeno III ali IV stopnjo kmetijske izobrazbe, 51 % (156 upravičencev) upravičencev ima V stopnjo 
kmetijske izobrazbe, tretjina (101 upravičencev) pa je univerzitetno kmetijsko izobraženih. Popolna 
primerjava s statističnimi podatki zaradi opredelitve ni mogoča, kljub temu pa deleži posamezne stopnje 
nakazujejo na splošno višjo kmetijsko izobrazbo ti. mladih kmetov. 

K prednostnem področju 2B poleg podukrepa M06.1 prispeva tudi ukrep M01 (prenos znanja in dejavnosti 
informiranja). Medtem ko je bilo v programskem obdobju za podukrep M01.2 izvedeno eno javno naročilo s 
podpisom pogodbe, usposabljanja pa se še niso izvajala, sta bili za izvajanje podukrepa M01.1 objavljeni 
dve javni naročili za usposabljanje in obe tudi izvedeni, pri čemer pa je bilo do konca leta 2018 izplačano 
eno. V zaključenem usposabljanju je dodatna znanja iskalo 320 (s podvajanji) upravičencev, kar so 4 manj 
od števila izdanih odločb (324 v 3 javnih razpisih) oz. 100 manj, kot se jih pričakuje skupaj v 4 javnih 
razpisih (skupaj 420 po začasnih podatkih ARSKTRP). Poglavitni razlog za razkorak med številom 
upravičencev in številom udeležencev usposabljanj je v slabem interesu mladih kmetov, ki se prostovoljno 
odločajo za udeležbo na usposabljanjih. 

Na pozitiven trend kaže podatek o deležu nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so prejeli podpore za naložbe 
(podukrep M04.1). Do konca leta 2018 je bilo podprtih 40 % odobrenih individualnih operacij (535 
upravičencev) v skupni višini 39,2 mio EUR, kar predstavlja cca. 50 % vseh odobrenih sredstev na ukrepu 
M04.1. Skupaj s skupinskimi naložbami je bilo podprto 718 upravičencev (odobrene vloge), ki so mlajši od 
40 let, kar predstavlja 60 % od vseh upravičencev.

Osrednji cilj ukrepa M06.1 pred začetkom izvajanja Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 
2014–2020 je podpreti 3,45 % kmetijskih gospodarstev. Do konca leta 2018 je bilo podprto manj kot 
polovico ciljnega števila kmetijskih gospodarstev.

Zasledovanje cilja bi bilo verjetno uspešnejše, če bi, vsaj takšno je po razgovorih z nosilci kmetijskih 
gospodarstev splošno mnenje, vzporedno z podukrepom M06.1 ponovno uvedli ukrep zgodnjega 
upokojevanja. Pri tem  obstaja dilema vira financiranja ukrepa. Po razgovoru z nosilcem podukrepa M06.1 
ugotavljamo, da razlika med številom mladih kmetov programskega obdobja 2007–2013 in številom 
upravičencev zgodnjega upokojevanja (PRP 2007–2013) dovolj zgovorno kaže, da sam ukrep zgodnjega 
upokojevanja ni poglavitni razlog za izkazan slabši interes. Glede na izkušnje iz obdobja izvajanja  PRP 
2007–2013, ko je bilo 37 % mladih kmetov, ki so vstopili v ukrep zaposleni iz kmetijske dejavnosti na 
prevzeti kmetiji, se je interes mladih kmetov za zaposlitev na prevzeti kmetiji v okviru podukrepa M06.1 
znatno povečal (74 %) iz razloga, da je v podukrepu na sklopu A (že zaposleni na prevzeti kmetiji ali se 
bodo zaposlil po datumu odločbe o podpori) podpora znatno višja (45.000 €) kot na sklopu B (mladi kmetje, 
ki niso zaposleni na prevzeti kmetiji), kjer je podpora nižja (18.600 €). Glede na predstavljene podatke je 
sklepati, da bodo porabljena vsa razpoložljiva sredstva, podprtih pa bo manjše število mladih kmetov z 
večjim zneskom podpore. Ukrep zgodnje upokojevanje kmetov tu nima bistvenega vpliva. Ima pa podukrep 
M06.1 bistven vpliv na povečanje zaposlenosti mladih na podeželju.
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Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Med upravičenci (mladi prevzemniki), ki so/bodo vzpostavili delovna mesta na kmetijskem gospodarstvu in 
so/bodo hkrati prejeli sredstva pri podukrepu M04.1, se kažejo pomembni sinergijski učinki na 
zagotavljanje/ohranitev delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih kar dodatno prispeva k lažjemu začetku 
opravljanja kmetijske dejavnosti.

Četudi je primerjalna analiza starostne strukture dveh programskih obdobij potekala na ne popolnoma 
primerljivemu številu upravičencev (PRP 2007–2013: 2.652 izplačanih vlog, PRP 2007–2013: 810 
odobrenih vlog), je trend nižanja starosti upravičencev jasno izražen. K večjemu zanimanju za prenos oz. 
spremembo nosilca kmetijskih gospodarstev bi po mnenju številnih nosilcev pripomoglo ponovno 
vzporedno izvajanje ukrepa za zgodnje upokojevanje kmetov.

 

Priporočila

1. Za doseganje cilja prednostnega področja 2B priporočamo povečanje obsega sredstev za podukrep 
M06.1. 

7.a6) CEQ06-3A - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo izboljšanje konkurenčnosti podprtih 
primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje 
vrednosti kmetijskim proizvodom, promocijo na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah 
proizvajalcev in medpanožnih organizacijah?

7.a6.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri ocenjevanju primarnih in sekundarnih vplivov (kazalnikov) se poslužujemo različnih metod:

a. Kvantitativnih metod: opisne statistike (števila, deleži ipd.),
b. Kvalitativnih metod: pri ocenjevanju kvalitativnih kazalnikov smo opravljali krajše razgovore 

odprtega tipa z deležniki, s pomočjo katerih smo pridobili določena mnenja in predloge.

Izračunavamo delež KMG in delež prejemnikov podpor PRP za sodelovanje v shemah kakovosti, na 
lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter organizacijah proizvajalcev. Za pridobitev podrobnejših 
informacij (kvalitativni kazalniki) smo na fokusni skupini izvedli tudi razgovore z predstavniki MKGP, 
ARSKTRP in KGZS. Zaradi manjše udeležbe od pričakovanj, smo v nadaljevanju  opravljali še posamezne 
razgovore tudi z nekaterimi upravičenci v shemah kakovosti (primarni proizvajalec-pitanje govedi, 
predstavnica zadruge) ter predstavniki Zadružne zveze Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)-
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.

Izračuni in ocene temeljijo predvsem na podatkih ARSKTRP in SURS.

Pri podukrepih M03.1 (podpora za sodelovanje v shemah kakovosti) in M16.4 (podpora za 
horizontalno in vertikalno povezovanje) je bilo do konca leta 2018 odobrenih 109 vlog (upravičencev). 
V okviru odobrenih vlog je bilo podprtih 11.556 primarnih proizvajalcev (KMG). Glavnina 
primarnih proizvajalcev je v podukrep vključena preko kolektivnih licenc za »izbrano kakovost«. Za 
podukrep M03.1 je bilo odobrenih 2.439.053.65 € (brez prenesenih obveznosti) oziroma 72 % 
razpoložljivih sredstev, z nekaj manj kot 200.000 € pa so bila podprta gospodarske družbe in zadruge 
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v okviru podukrepa M16.4. 

Pri podukrepu M04.2, ki je prav tako programiran znotraj prednostnega področja 3A, ugotavljamo, 
da je od odobrenih 22,9 mio EUR glavnina naložb namenjena za predelavo proizvodov, kar preko 
optimizacije proizvodnih procesov, povečanja obsega predelave in zniževanja stroškov predelave 
prispeva k povečanju konkurenčnosti živilsko predelovalnih obratov, posredno pa tudi primarnih 
proizvajalcev. 

V okviru prednostnega področja 3A so se izvedena poklicna usposabljanja (14.828 udeležencev od 
skupno 14.937) nanašala predvsem na ukrep Dobrobit živali, kateri pa kot je zastavljen, nima 
neposrednega učinka na izboljšanje konkurenčnosti kmetij. Pri vzpostavljanju shem kakovosti so se 
pokazale številne pomanjkljivosti kot so npr. nevarnost napačnega razumevanja potrošnika 
pojmovanja »kakovost«, »prisilno« vključevanje članov zadrug v kolektivno certificiranje, premajhna 
prepoznavnost učinkov, nezadosten prenos finančnega učinka po celotni verigi, itd.. Po mnenju 
anketirancev fokusne skupine se trenutno najopaznejši učinki kažejo v ponudbi na trgovskih policah, 
manj učinka (v finančnem smislu) pa se prenaša navzdol po vertikalni verigi. 

Z vidika doseganja zastavljenega cilja (podpreti 19,7 % KMG) ugotavljamo, da je z rezultatom 
8,52 % cilj v obdobju financiranja mogoče doseči. Ob morebitni vzpostavitvi sheme »izbrana 
kakovost« še za dodatne proizvode pa bo do konca programskega obdobja cilj dosežen ali celo 
presežen. Zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče oceniti vpliva izvajanja teh podukrepov na 
povečanje prodaje proizvodov slovenskega porekla, učinkov na izboljšanje konkurenčnosti primarnih 
proizvajalcev (dvig odkupnih cen, stabilnejši odkup ipd.) ali povečanja dodane vrednosti primarnih 
proizvodov. Ključni priporočili se nanašata na vzpostavitev in vodenje evidenc (količine, cene 
osnovnih surovin…), ki so potrebne za izvedbo dodatnih analiz,  in izvajanja aktivnosti za pravičnejšo 
porazdelitev pozitivnih učinkov po vertikalni verigi. 

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014–2020 je bilo po podatkih na dan 31.12.2018 iz Programa 
razvoja podeželja v okviru ukrepov/podukrepov M03.1, M09 in M16.4 odobrenih 109 vlog (M03.1-105 
vlog; M16.4-4 vloge; M09-odobritev vlog zaradi poznega začetka izvajanja še ni bilo). Skupaj je bilo 
podprtih 11.556 deležnikov, od tega 11.495 primarnih proizvajalcev (KMG), iz podukrepa M03.1 ter 61 
primarnih proizvajalcev v treh gospodarskih družbah in eni zadrugi v okviru ukrepa M16.4,  pri čemer so 
nekateri neposredno ali posredno prejeli sredstva več kot enkrat. Število podprtih KMG predstavlja okoli 16 
% vseh KMG v Sloveniji (2013: 72.377).

V okviru PP 3A je programiran tudi podukrep M04.2, za katerega je bilo od začetka programskega obdobja 
odobrenih 22,9 mio EUR (skupna vrednost naložb znaša 82 mio EUR), pri čemer pa je bilo do konca leta 
2018 izplačano 5,9 mio EUR. Po pregledu »naziva« naložb ugotavljamo, da podukrep M04.2 prispeva k 
izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalnih podjetjih in konkurenčnosti njihovega morebitnega 
primarnega dela. Investicije vplivajo na optimizacijo predelovalnih procesov (uvedba sodobnih tehnologij, 
povečanje kapacitet, izboljšanje produktivnosti, ipd.), kar ima predvsem učinek na zniževanje stroškov in 
prilagajanje sodobnim standardom. Po pregledu odobrenih naložb ugotavljamo, da je glavnina naložb v 
okviru podukrepa M04.2 namenjena v predelavo proizvodov. Pri naložbah, predvsem kjer gre za povečanje 
obsega predelave, v posameznih primerih lahko prihaja do izboljšanja konkurenčnosti živilsko-
predelovalnih podjetij pri vključitvi v agroživilsko verigo, z njimi pa tudi konkurenčnosti primarnih 
proizvajalcev. Pri več kot dveh tretjinah odobrenih naložb so živilsko-predelovalna podjetja vključena v vsaj 
eno izmed shem kakovosti.

Do konca leta 2018 je bilo za podukrepa M03.1 in M16.4 odobreno 2.635.516,86 € (skupni znesek s 
prenesenimi obveznostmi znaša 2.721.908,66 €), pri čemer je bilo izplačano 482.439,80 €, kar predstavlja 
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okoli 18 % razpoložljivih sredstev za ta namen. Glavnina odobrenega zneska, 2.439.053,65 € (brez 
prenesenih obveznosti), se nanaša na podukrep M03.1 (72 % razpoložljivih sredstev).

Med dodatnimi kvantitativnimi kazalniki s sekundarnim učinkom ugotavljamo, da je med primarnimi 
proizvajalci od začetka izvajanja programskega obdobja 547 upravičencev prejelo tudi sredstva iz ukrepa 
M04.1, kar med vsemi prejemniki sredstev za naložbe v KMG predstavlja 47 %. Zaradi skupinskega 
certificiranja iz pridobljenih podatkov nismo uspeli oceniti deleža KMG, ki so vključeni v sheme kakovosti 
in so hkrati prejemniki sredstev za zagon dejavnosti na majhnih kmetijah ter števila KMG, ki so vključeni v 
sheme kakovosti in hkrati tudi v ukrep LEADER.

Od začetka programskega obdobja je bilo izvedenih 5 izobraževanj, ki pokrivajo prednostno področje (PP) 
3A. Na teh izobraževanjih je bilo skupaj 14.937 udeležencev, ki so se v veliki večini udeležili usposabljanja 
na področju podukrepa Dobrobit živali, 109 udeležencev pa se udeležilo usposabljanja za namen predelave 
in trženja kmetijskih proizvodov. Čeprav je po smernicah Evropske komisije ukrep Dobrobit živali 
opredeljen v okviru PP 3A, menimo, da sam ukrep nima učinka na povečanje konkurenčnosti primarnih 
proizvajalcev in vključevanja v agroživilsko verigo preko shem kakovosti oziroma kot je zasnovan ne 
pripomore k povečanju dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Nasprotno imata lahko predelava in 
trženje na kmetijskih gospodarstvih pomemben neposredni vpliv na povečanje dodane vrednosti in s tem 
izboljšanje konkurenčnosti, zato je potrebno intenzivnejše osredotočenje na povečevanje števila 
usposabljanj z vključevanjem/kombiniranjem raznolikega nabora tematskih področij (ukrep M01).

Čeprav je po smernicah Evropske komisije ukrep Dobrobit živali opredeljen v okviru PP 3A, menimo, da 
sam ukrep nima učinka na povečanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev preko vključevanja v 
agroživilsko verigo preko shem kakovosti oziroma kot je zasnovan ne pripomore k povečanju dodane 
vrednosti kmetijskim proizvodom. Nasprotno imata lahko predelava in trženje na kmetijskih gospodarstvih 
pomemben neposredni vpliv na povečanje dodane vrednosti in s tem izboljšanje konkurenčnosti, zato je 
potrebno intenzivnejše osredotočenje na povečevanje števila usposabljanj z vključevanjem/kombiniranjem 
raznolikega nabora tematskih področij (ukrep M01).

V okviru podukrepa M03.1 je bilo do konca leta 2018 podprtih 11.488 KMG za shemo »izbrano kakovost«, 
kar predstavlja 99,9 % vseh podprtih primarnih proizvajalcev. Podprte pa so bile tudi 4 KMG v shemi 
»ekološka pridelava in predelava« ter 3 KMG v shemi »zaščitena geografska označba«. Med 11.488 
podprtimi KMG za »izbrano kakovost« je bilo neposredno podprto s samostojno vlogo 9 KMG, preko 
zadrug 9.693 KMG, preko gospodarskih družb 1.743 KMG, preko društva ali kot samostojni podjetnik pa 
43 KMG. Glavnina (99,9 %) primarnih proizvajalcev, ki so vključeni v katero izmed shem kakovosti, je 
vključeno v shemo izbrana kakovost, pri čemer pa iz razpoložljivih podatkov ni razvidno, ali je kateri 
primarni proizvajalec iz sheme ekološko kmetovanje ali sheme zaščitena geografska označba vključen tudi 
v kolektivni certifikat sheme izbrana kakovost. Kar 84 % primarnih proizvajalcev je v sheme kakovosti 
vključeno preko zadrug (skupinsko certificiranje), 15 % pa jih je vključeno v sheme kakovosti preko 
gospodarskih družb.

Glavnina (99,9 %) primarnih proizvajalcev, ki so vključeni v katero izmed shem kakovosti, je vključeno v 
shemo izbrana kakovost, pri čemer pa iz razpoložljivih podatkov ni razvidno, ali je kateri primarni 
proizvajalec iz sheme ekološko kmetovanje ali sheme zaščitena geografska označba vključen tudi v 
kolektivni certifikat sheme izbrana kakovost. Kar 84 % primarnih proizvajalcev je v sheme kakovosti 
vključeno preko zadrug (skupinsko certificiranj), 15 % pa jih je vključeno v sheme kakovosti preko 
gospodarskih družb.

Cilj PP 3A je podpreti 19,7 % oziroma 14.258 kmetijskih gospodarstev. Glede na število odobrenih vlog do 
konca leta 2018, je cilj dosežen cca 50 odstotno (8,52 % oziroma 11.556 KMG). Kljub številnemu 
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zanimanju kmetijskih gospodarstev za vključevanje v sheme kakovosti, se po vključitvi kažejo nekatere 
pomanjkljivosti (npr. nejasnosti pri pojmovanju »kakovosti«, nevarnosti napačnega razumevanja pojma 
»kakovosti« s strani potrošnika, vključevanje članov zadrug v kolektivno certificiranje, premajhna 
prepoznavnost učinkov shem kakovosti in nezadosten prenos finančnega učinka po celotni verigi). To lahko 
vpliva na manjše zanimanje za vključevanje v sheme ali celo izstopanje iz shem ter zmanjšanje 
prepoznavnosti shem.

Zaradi skupinskega certificiranja (glavnino so prevzele zadruge) so, po navajanju KGZS in izprašancev 
(člani zadrug in rejci), posamezna (praviloma manjša) kmetijska gospodarstva ostala brez odkupovalca 
oziroma so se bila primorana vključiti v sheme kakovosti. Nekatera KMG so morala odkupovalce iskati 
izven matične zadruge, pri čemer so bili opozorjeni na nižjo odkupno ceno, četudi je kasneje proizvod 
uvrščen v enak kakovostni razred (npr. goveje meso). Po našem mnenju ima sprejemanje članov v 
kolektivno certificiranje v primeru govejega mesa za posledico širok nabor kakovostnih razredov klavnih 
trupov, saj znotraj potrjenih specifikacij niso opredeljeni kakovostni parametri proizvodov. Namreč, 
opredeljuje se le primarni cilj (poreklo proizvoda), kar pa postavlja pod vprašaj razumevanje in 
pričakovanja potrošnikov o dejanski višji/izbrani kakovosti proizvodov. V tem pogledu bi veljalo v 
prihodnje (kot nadgradnja pri nekaterih shemah »izbrana kakovost«) opredeliti tudi merila o označevanju 
kakovosti.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Na splošno lahko povzamemo, da je podukrep M03.1 v okviru PRP postavil dobre temelje, ki bi jih veljalo 
v naslednjem programskem obdobju še nadgraditi. Cilj podpreti 19,7% KMG se z izvajanjem podukrepov 
močno zasleduje in bo po vsej verjetnosti do konca programskega obdobja (še posebno z vključitvijo 
dodatnih shem »izbrana kakovost«) dosežen ali celo presežen.

Vsekakor je potrebno razmisliti o ponovni vzpostaviti podukrepa za promocijo, pri čemer pa predhodno 
opredeliti številne težave, ki so se nepričakovano pojavile ob kolektivnem certificiranju in odvajanju zneska 
za promocijo.

 

Priporočila

1. Potrebno je vzpostaviti in voditi evidence (npr. količine, cene,…), ki so potrebne za izvedbo naknadnih 
dodatnih analiz.

2. Priporočamo tudi kritično presojo vzpostavljanja shem na interdisciplinarni ravni, na katerih se skuša 
opozoriti na morebitne nevarnosti, saj bi lahko v naslednjih letih prihajalo do prenasičenosti shem, 
premočnemu medsebojnemu konkuriranju, posledično pa bi lahko prihajalo do negativnih učinkov v celotni 
verigi.  

3. Smiselno bi bilo razmišljati o vzpostavitvi/povečanju sodelovanja z institucijami iz nekmetijskih področij 
(Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo, KGZS…) in usklajevanju pri pripravi shem za promocijo, 
povečanje prodaje/porabe v javnih institucijah itd. Zaželeno je tudi izvajanje okrepljenih aktivnosti na 
podukrepu M16.4, pri čemer je potrebna poglobljena analiza ugotavljanja vzrokov za izkazan šibek interes 
ter vzrokov za težave pri zadoščanju razpisnim pogojem.  
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7.a7) CEQ07-3B - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo preprečevanje in obvladovanje 
tveganja na kmetijah?

To vprašanje je označeno kot nerelevantno za to različico letnega poročila o izvajanju

V okviru prednostnega področja 3B ni programiranih ukrepov.

7.a8) CEQ08-4A - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo obnovo, ohranjanje in izboljšanje 
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?

7.a8.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za odgovor uporabljamo naslednje kvantitativne metode:

 Opisna statistika (podatki o izvajanju ukrepov), ki obsega različne opisne podatke kot so vsota, 
deleži, povprečje, velikostni razredi in različni grafični izrisi.

 Za presojo vplivov ukrepov (zlasti izračun skupnih kazalnikov vplivov) je predvidena uporaba 
naslednjih metod: DiD metoda (Difference in Differences), PSM metoda (Propensity Score 
Matching), regresijska analiza in druge.

Ključen je izračun skupnih kazalnikov vpliva, in sicer I.09: Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo (HNV) 
in I.08: Indeks ptic kmetijske krajine. Poleg tega je predviden še izračun vrste dodatnih kazalnikov kot so 
trend populacije metuljev, številčnost kosca in številčnost Natura 2000 vrst ptic vezanih na kmetijstvo. V 
okviru PRP se sicer ne izvajajo operacije, ki bi neposredno podpirale biotsko raznovrstnost gozdnih ptic, je 
pa mogoč potencialno negativen vpliv izgradnje gozdnih cest in vlak.

Ukrepov s prepoznanimi sekundarnimi učinki na prednostno področje 4A ni mogoče preverjati s 
statističnimi metodami, zato smo rezultate kvantitativnih kazalnikov učinka za te ukrepe ovrednotili v okviru 
fokusne skupine. Pri oceni sekundarnih učinkov ukrepa M04 in M19 so uporabljene tudi ugotovitve v okviru 
relevantnih vprašanj za vrednotenje:

 PSVV 2/2: V kolikšni meri naložbe v osnovna sredstva vplivajo na kvalifikacijske vrste in habitatne 
tipe?

 PSVV 4/2: V kolikšni meri so se upravičenci imeli možnost vključevati in so se vključevali v ukrepe 
PRP 2014–2020 Sodelovanje in LEADER in kakšen je bil vpliv ukrepov na stanje posameznih 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na posameznih območjih in v omrežju Natura 2000 kot 
celoti?

 SVV 17 (PP 6B): V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo lokalni 
razvoj podeželskih območij?

Vključenost kmetijskih zemljišč v ukrepe s potencialno pozitivnim vplivom na obnovo, ohranjanje in 
izboljšanje biotske raznovrstnosti je zadovoljiva, če jo obravnavamo z vidika povečanja skupnih 
površin vključenih v ukrepe, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in/ali krajino, kar potrjuje ugotovitve 
prejšnjega vrednotenja, ki je obravnavalo rezultate v letu 2016. Vključenost površin v izbrane zahteve 
za ohranjanje habitatov (na območju določenem za ohranjanje habitatov) prav tako narašča, vendar 
je za več operacij še vedno daleč od ciljnih vrednosti vključenosti v ukrep (glede na cilje Vlade RS v 
Programu upravljanja območij Natura 2000 - PUN). To je problematično zlasti zato, ker so prav te 
operacije tiste, pri katerih lahko pričakujemo največji učinek na stanje biotske raznovrstnosti na 
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kmetijskih zemljiščih.

Za končni odgovor na vprašanje za vrednotenje sta sicer ključna izračuna skupnih kazalnikov vpliva 
I.08: Indeks ptic kmetijske krajine in I.09: Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo (HNV). Glede 
kazalnika I.08 ugotavljamo, da statistično ni mogoče potrditi, da je na območjih z večjim deležem 
izbranih operacij PRP tudi boljše stanje populacij, kar je najverjetneje posledica številnih drugih 
vplivov oz. značilnosti krajine . Kazalnik I.09 glede na prejšnje vrednotenje na agregatni ravni ostaja 
relativno konstanten, pri čemer določene spremembe vrst rabe kmetijskih zemljišč znotraj kazalnika 
lahko pripišemo uporabi drugačne metodologije kartiranja zemljišč (RABA), kar ponovno potrjuje 
tezo glede omejene uporabne vrednosti samega kazalnika HNV oz. definicije, ki se za njegov izračun 
uporablja v Sloveniji.

Sami upravičenci sicer ukrepe PRP prepoznavajo kot zelo pomembne za ohranjanje življenjskega 
prostora rastlinskih in živalskih vrst, istočasno pa tisti, ki se nahajajo na Natura 2000 območjih 
ocenjujejo, da jim Natura 2000 omejuje kmetovanje, kar še dodatno potrjuje potrebno po izvajanju 
okoljevarstvenih in naravovarstvenih ukrepov PRP na teh območjih. Kljub relativno visoki stopnji 
zavedanja pomena ohranjanja narave je eden od glavnih razlogov za izbiro posameznih operacij sicer 
višja finančna podpora, zato je za povečevanje vpisa v ciljne naravovarstvene operacije ključna tudi 
njihova ekonomska privlačnost.

V okviru monitoringa za določitev Slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (SIPKK)  Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) popisuje 115 ploskev, ki so razporejene po kmetijski 
krajini po celotni Sloveniji. V letu 2018 je bilo popisanih 82 ploskev. Vrednosti indeksa za pretekla tri leta 
znašajo:

 Leta 2018 je FBI znašal 78,3, kar je za 2,3 % več od leta 2017. Sestavljeni indeks generalistov je bil 
v letu 2018 90,6 (-2,0% glede na leto 2017). Sestavljeni indeks travniških vrst je v letu 2018 znašal 
60,8, kar je za 3,1% več kot v letu 2017.

 Leta 2017 je znašal indeks 76,0, kar je za 0,5% več od leta 2016. Sestavljeni indeks generalistov je 
bil v letu 2017 92,6 (+3,7% glede na leto 2016.), sestavljeni indeks travniških vrst 57,7 (-2,9% glede 
na leto 2016).

 Leta 2016 je znašal indeks 75,5, kar je za 3,9% več od leta 2015. Sestavljeni indeks generalistov je 
bil v letu 2016 88,9 (+3,5% glede na leto 2015), travniških vrst 60,6 (-3,7% glede na leto 2015).

SIPKK-a kaže zmeren upad v obdobju 2008-2018, enako velja za trend travniških vrst. Trendi populacij 14 
od 29 vrst so v upadu, za 12 od 29 vrst pa stabilni ali v porastu. Trenutna medletna rast indeksov še ne 
pomeni nujno tudi obrata trendov, saj gre lahko zgolj za kratkoročno nihanje populacij. Zaključki o porastu 
ali upadu populacije morajo vedno izhajati iz analize dolgoročnih trendov. Pri interpretaciji teh trendov 
seveda ne moremo izključiti drugih vplivov na populacije ptic kmetijske krajine, kot so klimatske 
spremembe, pojavi epidemije in razmere na prezimovališčih oziroma selitvenih poteh. Vsi ti (potencialni) 
vplivi lahko nastopajo sočasno in se prepletajo z načinom kmetovanja kot dodatnim dejavnikom. Ne glede 
na to pa daleč največ dokazov potrjuje, da so spremembe kmetijskih praks (predvsem v smeri večje 
intenzivnosti) ključni dejavnik pri upadu populacij ptic kmetijske krajine. V splošnem torej velja, da 
intenzifikacija kmetijstva povzroča negativne trende ptic kmetijske krajine (Donald et al. 2001). Po enajstih 
zaporednih letih monitoringa postaja nabor podatkov dovolj velik, da lahko z večjo verjetnostjo sklepamo, 
da izračunani trendi odražajo dejanske trende v naravi. Ali zadnji podatki pomenijo dejansko izboljšavo 
(stabilizacijo) trendov pa bodo pokazala šele naslednja leta.

V enajstih letih (2008-2018) je indeks ptic kmetijske krajine upadel na 78,3, indeks travniških vrst ptic v 
kmetijski krajini pa na 60,8. Enajstletni trend kaže zmerni upad, kljub rasti indeksa tretje leto zapored. Kljub 
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temu lahko ob upoštevanju dejstva, da se je večji del operacij, ki prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti znotraj ukrepa KOPOP, začelo izvajati šele leta 2015 (npr. Trajno travinje I in II ; ohranjanje 
mejic), zaključimo, da imajo ti ukrepi dober potencial za pozitiven vpliv na biotsko raznovrstnost (bruto in 
neto). Za bolj zanesljivo oceno vpliva ukrepa KOPOP na stanje populacij vrst ptic kmetijske krajine pa sicer 
potrebna daljša časovna vrsta (primerjava nabora operacij KOPOP in KOP, ki se je izvajal do leta 2014, 
neposredno namreč ni mogoča).

Pristop, uporabljen za primerjavo raznolikosti pogostih vrst ptic na področjih glede na delež uporabe 
operacij KOPOP, je opisan v razdelku B.4 znotraj tega SVV. Rezultati ne kažejo razlik med območji, kjer je 
izvajanje operacij za podporo ohranjanju biotske raznolikosti intenzivnejše (testna skupina), in tistimi z 
manjšim deležem izvajanja (kontrolna skupina).

Eden od razlogov za takšen rezultat je dejstvo, da na raznolikost vrst ptic na nekem področju vpliva vrsta 
dejavnikov, in da je zelo pogosto prevladujoč dejavnik sama krajina (in krajinski elementi), ki bistveno 
pogojujejo razširjenost in pogostost posamezne vrste. To kažejo tudi rezultati regresijskega modela (DOPPS 
2018), kjer so plačila KOPOP in EK z vidika statistične značilnosti kovariat šele na 7. mestu. Spremenljivke, 
ki imajo veliko večji pomen za razlago raznolikosti ptic kmetijske krajine so tako delež gozda, plačila OMD, 
raznolikost kmetijskih rastlin, Natura 2000 in raznolikost krajine.

Kazalnik vpliva I.09. Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo je izračunan na podlagi analize dejanske rabe 
zemljišč (RABA: barjanski travniki (1321), trajni travniki (1300), kmetijska zemljišča v zaraščanju (1410), 
ekstenzivni sadovnjaki (1222), drevesa in grmičevje (1500), preostala zamočvirjena zemljišča (4220), 
trstičja (4210) in barja (4100)). Skupna površina HNV v letu 2018 znaša 445.337 ha. Skupne vrednosti za 
posamezna leta se ne razlikujejo bistveno in zmerno naraščajo. V letu 2013 je znašala površina HNV 
438.344 ha; v letu 2017 se je povečala za 2,24%, in sicer na 448.168 ha. V zadnjem proučevanem letu 
(2018) se je površina povečala v primerjavi z 2013 za 1,6 %, in sicer na 445.337 ha. Nihanje vrednosti HNV 
je vsaj delno povezano z metodologijo izračuna kazalnika, saj se izračunava kot sprememba v strukturi 
kmetijstva, ki imajo potencialni (ne pa dejanski) vpliv na kmetovanje z visoko naravno vrednostjo. Analiza 
sprememb površin kaže, da na delu površin prihaja do zaraščanja, a se je skupna vrednost HNV le 
zanemarljivo povečala. Izračun kazalnika je sicer obvezen in je pripravljen na podlagi veljavne 
metodolgoije, a je potrebno opozoriti, da za interpretacijo stanja narave v kmetijski krajini ali vrednotenja 
vpliva PRP nanjo ni uporaben. Kazalnik se namreč naslanja le na grobe kategorije dejanske rabe zemljišč in 
ne temelji na kartiranju dejanskega stanja habitatov (in sprememb v njem). Metodologijo za izračunavanje 
HNV je mogoče izboljšati ob predpostavki, da so na voljo boljši prostorski, ki vsebujejo najmanj informacije 
o tem, ali se s površino intenzivno gospodari ali ne in kakšna je ocena vrednosti biotske raznovrstnosti 
posameznih površin.  

Podpora PRP v danem obdobju v smislu obnove, ohranjanja in krepitve biotske raznovrstnosti glede na 
kazalnik R7 presega načrtovano ciljno vrednost kazalnika. Biotsko raznovrstnost in/ali krajino je leta 2018 
podpiralo 44,75 % kmetijskih zemljišč z zahtevkom, kar je 11,70% odstotnih točk več od ciljne vrednosti 
PRP-a 2014-2020 (33,05%).

Delež površinskih ukrepov, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in/ali krajine, ostaja na podobni, zadovoljivi 
ravni kot ob prejšnjem vrednotenju, in sicer se je z 32,59 % v letu 2016 povečal na 33,71% v letu 2018. 
Takšen rezultat je pričakovan, saj vstop v operacije KOPOP, ki jih kazalnik meri, z izjemo ciljnih 
naravovarstvenih operacij ni več možen. Sama površina vključenih zemljišč na agregatni ravni ni dovolj za 
vrste prispevka PRP, tj. ali gre za ciljne naravovarstvene operacije, operacije, ki ohranjajo pestrost in 
mozaičnost kmetijske kulturne krajine oz. zgolj za posreden prispevek k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
Delež kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo ciljne naravovarstvene operacije (VTR, MET, STE in 
HAB), znaša 1,44% in delež teh operacij vsako leto narašča (leta 2017 je znašal 1,28%). Poleg tega je prišlo 
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do rahlega povečanja deleža kmetijskih zemljišč na katerih se izvajajo operacije, ki ohranjajo pestrost in 
mozaičnost kmetijske kulturne krajine (2018:  5,66%; 2017: 5,57%) ter deleža kmetijskih zemljišč, na 
katerih se izvajajo operacije z neposrednim okoljskim učinkom in posrednim učinkom na biotsko 
raznovrstnost (2018: 27,19%; 2017: 26,86%)

Število koscev (Crex crex) smo analizirali na zemljiščih, kjer sta se izvajala specifična ukrepa VTR_KOS in 
STE_KOS. Število koscev se spremlja na Natura 2000 območjih pomembnih za ptice (SPA območja). V letu 
2018 je na 7 SPA območjih v Sloveniji – brez Ljubljanskega barja – zabeleženih največ koscev v zadnjih 15 
letih. Na Cerkniškem jezeru je bilo zabeleženo največje število, tj. 113 koscev. Istočasno je izračun pokazal 
da je na Cerkniškem jezeru skoraj dosežena ciljna KOPOP površina (ha) glede na Program upravljanja 
Natura 2000 območij (PUN Priloga 6.3), saj odstotek doseganja ciljne vrednosti znaša kar 92,33 % (744,16 
ha od ciljnih 806 ha). To spremlja tudi trend populacije kosca na Cerkniškem jezeru, kjer je opazna 3,8% 
letna rast številčnosti te vrste.

Spremembo deleža trajnih travnikov in njiv na območju Ljubljanskega barja smo izračunali kot odstotek 
površin, ki so imele oznako »RABA 1100« (njive) in »RABA 1300« (trajni travniki), upoštevajoč meje SPA 
območja na Ljubljanskem barju. Poleg tega je bila izračunana skupna površina GERK-ov z zahtevkom 
VTR_KOS znotraj SPA območja na Ljubljanskem barju. Zemljišč z oznako »RABA 1100« v primerjavi z 
»RABA 1300«  je bilo v letu 2018 28,6% oz. 49,2%, leta 2017 28,5% oz. 49% in leta 2016 29,1% oz. 
49,6%. V opazovanem obdobju so bile torej spremembe obeh vrst rabe v območju cca +/-1% , posledično pa 
lahko obe vrsti rabe interpretiramo kot konstantni. Skupna površina zemljišč na Ljubljanskem barju, kjer se 
je izvajala operacija VTR_KOS, je znašala v letu 2018 342,67 ha, v primerjavi s 349,04 ha leta 2017 in 
318,12 ha leta 2016, kar kaže, da gre sprememba  v smeri večjega izvajanja ukrepa VTR_KOS. Vseeno pa 
gre za relativno majhno spremembo glede na celotno območje Ljubljanskega barja. Glede na to, da na 
podlagi obstoječih podatkov o izvajanju ukrepa KOPOP in/ali opisa habitatov podrobnejša analiza ni 
mogoča, zato sklepamo, da so spremembe v zmanjšanju števila samcev (parov) najverjetneje posledica 
načina obdelave tal območju Ljubljanskega barja. Poročilo DOPPS denimo navaja, da je vzrok zmanjšanja 
populacije intenziviranje kmetijstva.

Na SPA Kras je bilo v letu 2018 preštetih 68 osebkov velikega skovika, na Ljubljanskem barju pa 54 
osebkov. Glede na analizo DOPPS v letu 2018 je za populacijo velikega skovika na Krasu za obdobje 2006-
2018 ugotovljen strm upad, kar je verjetno povezano z zaraščanjem. Trend vrste na Ljubljanskem barju je za 
obdobje 2004-2018 stabilen.

Na podlagi rezultatov raziskav razširjenosti in številčnosti populacij strašničinega in temnega mravljiščarja v 
letu 2018 in pri primerjavi s predhodnimi leti monitoringa ugotavljamo, da je stanje ohranjenosti 
strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) neugodno, 
kljub temu, da obstajajo ciljne operacije (MET) za ti dve vrsti.

Doseganje ciljnih vrednosti površin trajnih travnikov znotraj operacij VTR, MET, STE in HAB je (razen v 
primeru STE) še daleč od ciljnih vrednosti (HAB: 23,9 %; MET:43,3 %; VTR: 42,1%). Delež vključenih 
zemljišč se sicer počasi povečuje, a je še vedno zelo daleč od ciljev iz PUN 2000, posledično pa lahko 
sklepamo, da do konca sedanje finančne perspektive ti cilji ne bodo doseženi.

Razlog za slabo vključenost v ciljne naravovarstvene operacije HAB, STE, VTR in MET je najverjetneje 
nezadostna finančna podpora glede na omejitve, ki jih prinašajo navedene operacije. Od 188 anketiranih 
upravičencev jih je 12 % vključenih v operacijo HAB, 4 % v operacijo MET, 1% v operacijo VTR in 0 % v 
operacijo STE. 36 % teh je v anketi navedlo, da so izbrali kakšno drugo operacijo zaradi višje finančne 
podpore, 14 % jih meni, da je izvajanje drugih zahtev lažje in pa da nimajo ekonomske koristi od košnje in 
paše, zato omejitve znotraj ukrepov vidijo kot omejujoče.
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Analiza v okviru tega vprašanja naslavlja tudi omilitveni ukrep Okoljskega poročila za Program razvoja 
podeželja 2014-2020, ki se nanaša na splošno analizo učinkov ukrepov PRP na kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe oz. Natura območja, kjer je osrednja ugotovitev nedoseganje ciljnih vrednosti v ciljne 
naravovarstvene operacije. Odgovor deloma naslavlja tudi omilitveni ukrep vezan na omejitve pri vpisu 
operacije »Ohranjanje mejic« (v okviru priporočil).

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Ukrepanje v okviru Programa razvoja podeželja je podprlo obnovo, ohranjanje in izboljšanje biotske 
raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in območji z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, 
pri čemer se kmetovanje visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Sloveniji postopoma povečuje. 
Vrednotenje na splošno ugotavlja pozitiven vpliv PRP na stanje biotske raznovrstnosti, obenem pa ni 
mogoče z gotovostjo trditi, da so na območjih z večjo intenzivnostjo ukrepov statistično značilno pozitivni 
vplivi programa.

Identificiran je širši problem negativnega vpliva intenziviranja kmetijstva na biotsko raznovrstnost, ciljne 
vrste in habitate Natura 2000 ter krajinsko raznolikost, tudi preko I. stebra SKP, zato je treba posamezne 
operacije, ki posredno ali neposredno podpirajo ohranjanje biološke raznolikosti, spremeniti v finančno bolj 
privlačne.

 

Priporočila

1. Glede na to, da so za ohranjanje habitatov in izboljšanje biotske raznovrstnosti znotraj PRP oblikovane 
štiri ciljne operacije, v katere pa je vpis še vedno relativno nizek, je treba razmisliti o povečanju privlačnosti 
teh operacij z vidika finančne podpore. Hkrati je pomembno, da je ekonomska privlačnost operacij KOPOP 
zastavljena na način, da si ukrepi medsebojno ne konkurirajo (tj. da na opredeljenih območjih deluje kot 
ključni faktor pri odločanju za vstop v ciljne naravovarstvene operacije). Upoštevajoč PUN priporočilo 
zadeva tudi operacije KRA_MEJ Ohranjanje mejic (na Ljubljanskem barju); HAB_KOS: Košnja/paša ni 
dovoljena do 30.6.; KRA_VTSA: Visokodebelni travniški sadovnjaki; ter HAB_MRVA: Spravilo mrve s 
travinja. V primeru operacije KRA_MEJ je kot dodaten  možen ukrep velja razmisliti tudi o razširitvi 
možnosti vpisa operacije, ki je sedaj omejena na uraden kontrolni sloj mejic.

2. Glede na to, da je na posameznih področjih bolj zanimivo vključevanje kmetov v sheme znotraj I. stebra, 
predlagamo, da se pri določanju višine izplačil razmisli o možnostih višjih izplačil za okoljevarstvene 
sheme, ohranjanje trajnostnega kmetovanja in ukrepe na območjih, kjer (še) ni intenzivnega kmetovanja.
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Slika SVV8-1_Prikaz ukrepov (M10 in M11) ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, Natura 2000 vrst in habitatov ter krajin

7.a9) CEQ09-4B - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo izboljšanje upravljanja voda, 
vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi?

7.a9.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za pripravo odgovora na vprašanje za vrednotenje uporabljamo kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih 
metod, s katerimi preverjamo tri merila za vrednotenje (glede upravljanja voda, kemijskega stanja 
podzemnih voda ter ekološkega stanja površinskih voda).

Kvantitativne metode: izračun vrednosti deležev, prostorska analiza, analiza časovne vrste, statistična 
analiza (GPSM ali prostorski ekonometrični modeli)

Pri izračunu kazalnika R8 in ostalih kazalnikov rezultat uporabljamo enostavno metodo za izračun deležev 
(bruto površine), pri čemer uporabljamo podatke o izplačilih, statistične podatke s področja kmetijstva in 
statistične podatke s področja varovanja okolja (ARSO) na nacionalni ravni. Deleži služijo kot enostaven 
prikaz razširjenosti izvajanja relevantnih ukrepov PRP[1], pri čemer dodatne kvantitativne kazalnike 
izračunavamo tudi z uporabo prostorske analize z namenom zagotavljanja enojnega štetja (neto površine).

Pri analizi ukrepov PRP na kemijsko in ekološko stanje voda se naslanjamo na analizo časovne vrste, saj le-
ta ob predpostavki, da so na voljo dovolj podrobni in zanesljivi podatki, omogoča preveritev vpliva ukrepov 
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na stanje vodnih teles. Vodna telesa površinskih in podzemnih voda analiziramo z vidika ključnih 
kazalnikov stanja (kemijskega oz. ekološkega), upoštevajoč a) delež površin z intenzivnim kmetijstvom 
glede na metodologijo NUV (glej razdelek C) in delež KZU vključenih v relevantne ukrepe (M11 in 
relevantne zahteve/operacije M10).

Pri analizi porabe organskih in mineralnih gnojil je bila predvidena uporaba statistične analize (regresijska 
analiza, Generalised Propensity Score Matching ali Prostorski ekonometrični modeli – Spatial econometric 
models), ki je bila predvidena za dva ključna kazalnika vpliva, pomembna z vidika ocene uspešnosti PRP pri 
izboljšanju upravljanja voda, in sicer I.11-1: Bruto hranilna bilanca in I.11-2: Nitrati v sladki vodi. Zaradi 
pomanjkanja podatkov (zlasti prostorskih mikro podatkov o porabi organskih in mineralnih gnojil), analize 
ni bilo mogoče izvesti.

Kvalitativne metode: anketa med prejemniki, fokusna skupina s ključnimi deležniki na področju upravljanja 
voda, analiza podatkov o izvajanju ukrepov, intervjuji s predstavniki OU in PA

Ravnanje s pesticidi in gnojili preverjamo z anketo med prejemniki ukrepa M01, M02.1, M10, M11, M16.2, 
M16.5.

Za podukrepa M03.1 in M03.2 ter podukrep M19.2 sekundarni vpliv preverjamo na podlagi opisne statistike 
podatkov o izvajanju glede števila podprtih upravičencev, vključenih površin in višine izplačil za PP 4B.

Razširjenost ukrepov, ki prispevajo k boljšem upravljanju voda (merjena kot delež podprtih 
zemljišč), je zadovoljiva in med leti nekoliko narašča. Podatki kažejo na povečanje vnosa dušika in 
fosforja, kakor tudi povečanje vrednosti posameznih parametrov kakovosti podzemnih in površinskih 
voda. Ukrepi (zlasti KOPOP) namreč niso ozko ciljno usmerjeni (npr. v primeru VTPV na GERK ob 
nabrežjih rek ali obalah  jezer), zato se pomembni vplivi lahko le na račun maksimalne vključenosti v 
ukrepe (tj. razširjenostjo površinskih ukrepov, ki prispevajo k boljšemu upravljanju voda ter 
ravnanju z gnojili in pesticidi).

V primeru pesticidov najslabše stanje kaže VTPodV Dravska kotlina, a so opazni indici, da se stanje 
izboljšuje. Najboljše stanje z vidika onesnaženosti s pesticidi izkazujeta Savska kotlina in Ljubljansko 
barje (% merilnih mest s preseženo mejno vrednostjo pesticidov je manjši od 5%). Največje število 
VTPV, ki so v slabem stanju glede na tri izbrane pesticide je na območjih, kjer so pomembne 
obremenitve skladno z NUV in deleži zemljišč z zahtevkom (tj. zemljišč, vključenih v relevantne 
ukrepe PRP) manjši od 25%. Sicer je za posamezna VT težko oblikovati zanesljive sklepe glede vpliva 
PRP na ekološko stanje površinskih voda, kljub temu pa ugotavljamo, da je – vsaj kar se tiče nitratov 
– jasno razvidno, da je največje število VT v dobrem stanju prav na območjih, kjer je večja 
vključenost v ukrepe PRP (delež zemljišč z zahtevkom > 25 %). Delež VT v dobrem stanju glede na 
meritve fosforja je povsod večji od tretjine, pri čemer je posebej opazen velik vpliv pomembnih 
obremenitev (glede na NUV), in sicer ne glede na vključenost v ukrepe PRP. Na teh območjih je 
namreč število VT, ki nimajo dobrih rezultatov pri meritvah fosforja, največje.

Glede na trofičnost so vodna telesa na območjih z večjo vključenostjo v ukrepe PRP na splošno v 
dobrem stanju. Najmanjše število vodnih teles v dobrem stanju je na območjih, kjer so prisotne 
pomembne obremenitve (glede na NUB) delež zemljišč z zahtevkom pa je nižji 25 %, kar posredno 
kaže na verjeten  pozitiven vpliv PRP ukrepov na stanje voda.

Pomemben prispevek PRP se kaže tudi na ravni samih upravičencev, saj le-ti v manjši meri kot pred 
vključitvijo v program v procesu pridelave posegajo po pesticidih, kar kaže na pozitivne vplive tako z 
vidika dejanskega izvajanja kmetijskih praks in posledične uporabe pesticidov, kot tudi v smislu 
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ozaveščenosti in zavedanja glede vpliva pesticidov na stanje voda.

Bruto bilančni presežek dušika (GNB-N) in Bruto bilančni presežek fosforja (GNB-P) glede na podatke iz 
Statističnega urada Republike Slovenije kažeta precejšnje znižanje v obdobju od leta 2014 do 2016. To 
znižanje vrednosti ni povezano z zmanjšanjem količine uporabljenega gnojila, saj je v obdobju 2013-2015 
količina dušika (iz mineralnih gnojil in živinskih gnojil) rahlo narasla. Znatnejši odvzem dušika v obdobju 
2014-2016 je v največji meri povezan z odvzemom dušika pri pridelavi krme. Enake trende zmanjševanja 
kaže tudi bruto bilančni presežek fosforja, na katerega je najbolj vplival upad povezan z odvzemom fosforja 
pri pridelavi krme ter rahel porast virov fosforja iz gnojil.

Prav pri porabi gnojil so rezultati ankete pokazali, da kmetje koristijo enake količine kot leta 2014, ter da za 
1/3 zmanjšujejo/opuščajo uporabo, pri čemer pomembno vlogo igrajo učinkovitejše tehnike in načini 
predelave. K zmanjšani uporabi organskih in mineralnih gnojil ter razumevanju o stanju voda so pomembno 
pripomogla tudi usposabljanja.

Ker časovna vrsta izvajanja PRP (in GNB-N/P) ni dovolj dolga in ker ne razpolagamo s podrobnimi 
prostorskimi podatki o GNB-N, GNB-P oz. podatki o uporabi mineralnih gnojil na lokalni ravni (občine, 
vodnega telesa ali podobno), na podlagi katerih bi lahko izdelali zanesljive zaključke o trendih kemijskega 
in ekološkega stanja voda izbranih vodnih teles, ni bilo mogoče izvesti podrobnejše analize in izdelati 
zanesljivih sklepov glede vpliva PRP. Poleg tega je analiza na primeru enega podzemnega vodnega telesa 
podzemnih voda kaže, da merilna mesta, na katerih se zbirajo podatki za potrebe Direktive o vodah, niso 
nujno reprezentativna za potrebe vrednotenja vpliva ukrepa KOPOP (na prispevnem območju je relativno 
nizka vključenost v ukrep KOPOP pa tudi majhen delež kmetijstva v neposredni bližini merilnega mesta). 
Zanesljivejšo (regresijsko) analizo na ravni posameznih merilnih mest bo mogoče izvesti šele v prihodnosti, 
v kolikor bo na voljo dovolj dolga časovna vrsta in relevantne meritve za določena vodna telesa.

Delež površinskih ukrepov, ki podpirajo izboljšanje upravljanja voda, je sicer glede na površine vključene v 
ukrepa EK in KOPOP stabilen in kaže skromno medletno rast. Za leto 2018 znaša 90,59 %, kar znaša 
nekoliko več kot v predhodnih letih, predvsem pa je rezultat zadovoljiv zaradi dejstva, da je za delovanje 
ukrepov z vidika upravljanja voda ključna maksimalna vključenost v ukrepe. Podobno velja tudi za delež 
površinskih ukrepov, ki podpirajo izboljšanje upravljanja voda glede na skupno površino KZU-GERK 
(30,78%) in glede na skupno površino KZU-RABA (20,04 %).

Od izbranih VTPodV izkazuje z vidika nitratne onesnaženosti najslabše stanje Dravska kotlina, kjer je vse 
od leta 2013 odstotek merilnih mest s preseženo vrednostjo nitratov (>50 mg NO3/l) višji od tretjine, in to 
kljub relativno visokemu deležu KZU, vključenih v ukrep M11 in izbrane zahteve/operacije ukrepa M10 
(42,51 %). Glede na isti kazalec (% merilnih mest) se stanje izboljšuje v Murski kotlini, kjer je delež 
zemljišč z zahtevkom tudi najvišji med vsemi pet opazovanimi VT (61,51%). V Savinjski kotlini se slabo 
stanje (>30% merilnih mest s preseženo mejno vrednostjo) kaže vse od leta 2013, pri čemer je na tem 
območju nizek delež zemljišč z zahtevkom (15,46 %). V Krški kotlini je % merilnih mest s preseženo 
vrednostjo nizek oz. ničen (v letih 2015 in 2016), delež zemljišč z zahtevkom pa rahlo presega 26 %, med 
tem ko v Savski kotlini in na Ljubljanskem barju % merilnih mest s preseženo vrednostjo ne presega 6,4 % 
kljub najnižjemu deležu KZU, vključenih v relevantne ukrepe/operacije (12,15 %). Podatki ne kažejo jasne 
korelacije med stanjem nitratne onesnaženosti VT in deležem zemljišč z zahtevkom, zato o dejanskih 
vplivih PRP (še) ni možno izdelati zanesljivih sklepov.

Zaradi metodologije, ki jo ARSO uporablja za izvajanje meritev med leti in po vodnih telesih, se meritve 
izvajajo na merilnih mestih, kjer so obremenitve večje. To pomeni, da za vsa merilna mesta ne obstaja 
celotna časovna vrsta meritev, posledično pa je težko analizirati vplive PRP na ekološko stanje površinskih 
voda. Ne glede na to lahko z vidika nitratne onesnaženosti sklepamo, da je največje število VT u dobrem 
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stanju prav na območjih, kjer deleži zemljišč z zahtevkom presegajo 25 %. Delež VT v dobrem stanju glede 
na fosfor se giblje okoli tretjine. Velik vpliv intenzivnega kmetijstva se izraža ne glede na delež zemljišč z 
zahtevkom, saj je na območjih s pomembnimi obremenitvami skladno z NUV tudi največje število VT, ki 
niso v dobrem stanju glede na onesnaženost s fosfati. Vodna telesa na območjih z višjimi deleži zemljišč za 
zahtevki (tj. vključenostjo v relevantne ukrepe) so glede na trofičnost na splošno v dobrem stanju. 
Najmanjše število vodnih teles v dobrem stanju ima območje z deleži zemljišč z zahtevkom < 25 % in 
pomembno obremenitev glede na NUV >18 %, kar kaže na možne pozitivne vplive PRP.

Prodaja pesticidov kaže rahel porast v obdobju od leta 2013, pri čemer pa so glede porabe pesticidov 
rezultati ankete pokazali, da kmetje, vključeni v PRP, zmanjšuje oz. opuščajo uporabo, pri čemer 
pomembno vlogo igrajo učinkovitejše tehnike in načini predelave, ter aktivnosti usposabljanja in svetovanja, 
ki pomembno prispevajo k zmanjšani uporabi pesticidov. Kljub temu, da je vzorec anketirancev ni 
reprezentativen za slovensko kmetijstvo na splošno (anketirani so bili le upravičenci), pa lahko sklepamo, da 
ima vključenost v program pozitiven vpliv na poseganje po pesticidih v pridelavi, tako z vidika dejanske 
porabe kot tudi z vidika ozaveščenosti. Usposabljanj, ki pripevajo k ohranjanju narave ter izboljšanju 
upravljanja voda, se je sicer udeležilo 29.868 udeležencev. Upravičencev, deležnih svetovanja, je bilo 5.486.

V primeru pesticidov najslabše stanje spet kaže Dravska kotlina, saj v vseh opazovanih letih izkazuje 
presežene mejne vrednosti 16 % na merilnih mest, a je opazen trend izboljšanja stanja. Najboljše stanje z 
vidika onesnaženosti s pesticidi izkazujeta Savska kotlina in Ljubljansko barje (% merilnih mest s preseženo 
mejno vrednostjo pesticidov je manjši od 5%).

Največje število VT, ki so v slabem stanju glede na tri izbrane pesticide je na območjih, kjer so deleži 
zemljišč z zahtevkom <25 % in pomembno obremenitvijo glede na NUV >18 %. Na območjih, kjer znaša 
delež zemljišč z zahtevkom <25 % in pomembno obremenitvijo glede na NUV >18 % je več kot tretjina VT 
v slabem stanju.

Izplačila za ukrepe s sekundarnim prispevkom na PP 4B se nanašajo na ukrepe M19.2, M03.1 in M04.1, in 
sicer preko aktivnosti ozaveščanja, varovanja okolja, ohranjanja visokih standardov pri proizvodnji ali 
prilagoditve kmetijskih gospodarstev na kmetovanje na vodovarstvenih območjih. Za podukrep M03.1, za 
katerega so predvideni sekundarni učinki, je bilo izplačanih 568.831,60€, kar predstavlja 25,09% odobrenih 
sredstev. Za podukrep M04.1, je bilo izplačanih 33.918.328,27€, kar predstavlja 43,92% odobrenih sredstev. 
Za podukrep M19.2 je bilo izplačanih 1,574,191.82€ do 31.12.2018, kar predstavlja 15,84% odobrenih 
sredstev.  Za to prednostno področje 4B ni bilo izplačil v okviru podukrepa 19.2., v letu 2018 pa so bile 
odobrene 4 vloge v višini 162.301,48 €.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Osnovni parametri, ki vplivajo na izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi, 
kažejo velika medletna gibanja, pri čemer so vrednosti v letu 2018 slabše od vrednosti v preteklih letih. 
Večjih sprememb ukrepa KOPOP v letu 2018 ni bilo, zato tega poslabšanja (glede na dostopne podatke) ne 
moremo povezati z morebitnim neustreznim izvajanjem PRP. Dejanskih vplivov PRP ni bilo mogoče z 
gotovostjo potrditi zaradi nerazpoložljivosti potrebnih podatkov o meritvah, ki bi bile prostorsko 
osredotočene na območja, kjer bi se vplivi lahko z gotovostjo preverjali. Zaradi pomanjkanja podatkov o 
bilanci N in P na mikro ravni tudi ni bilo mogoče podrobneje analizirati povezave med vnosom N in P ter 
stanjem voda na mikro ravni.
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Priporočila

1. Podatke o dušiku, kaliju in fosforju v tleh ter druge podatke, zbrane v okviru PRP, je potrebno 
digitalizirati in na ta način omogočiti uporabo teh podatkov za potrebe vrednotenj in drugih tovrstnih študij 
(glej tudi priporočila v okviru SVV 10).

2. Ob naslednjem vrednotenju naj se izvede ciljno usmerjena analiza stanja podzemnih voda ali ekološkega 
stanja površinskih voda (kot del vrednotenja ali kot ločena projektna naloga). Z namenom stroškovne 
učinkovitosti naj se v sodelovanju z relevantnimi državnimi organi (zlasti Ministrstvo za okolje in ARSO) 
znotraj obstoječe mreže opredeli tista merilna mesta, ki so primerna za vrednotenje učinkov PRP. To 
pomeni, da se nahajajo na območjih z reprezentativnim deležem zemljišč z zahtevkom (npr. >25%) in 
ugotovljenimi pomembnimi obremenitvami v skladu z NUV. Po potrebi se lahko ob podpori PRP predlaga 
dodatna mesta in podpre monitoring ekološkega stanja, ki bo ciljno vezan na spremljanje učinkov PRP.

3. Treba je nadaljevati z usposabljanji upravičencev na temo izboljšanja uporabe pesticidov ter uporabe in 
skladiščenja gnojil, saj so ti ukrepi ključni za spremembo kmetijskih praks, ki so ključni vzrok preseženih 
vrednosti nitratov in pesticidov v vodah.

 

[1] Kot alternativni nabor površinskih ukrepov z neposrednim prispevkom k izboljšanju upravljanja voda 
bomo uporabili ukrep M11 (v celoti) in izbrane zahteve/operacije ukrepa M10 (POZ_KOL, POZ_NIZI, 
POZ_POD, POZ_MEHZ, POZ_KONZ, POZ_FFSV, POZ_ZEL, POZ_NEP, HML_POKT, HML_NIZI, 
SAD_EKGN, SAD_POKT, VIN_EKGN, VIN_POKT, VIN_MEDV, TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI, 
VOD_ZEL, VOD_FFSV, VOD_NEP, VOD_POD. Operacije: Operacija 17. Ohranjanje mejic).

7.a10) CEQ10-4C - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo preprečevanje erozije tal in 
izboljšanje upravljanja tal?

7.a10.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za oceno uspešnosti PRP pri upravljanju zemljišč in preprečevanju erozije, sta ključna dva kazalnika vpliva:

- I.12 - organska snov v tleh na ornih zemljiščih

- I.13 - erozija tal zaradi vode.

Kazalnika ustrezata naslednjima kazalnikoma stanja:

 C41 – organska snov v tleh na ornih zemljiščih
 C42 – erozija tal zaradi vode

Oba kazalnika se izračunavata redno v presledkih od 3 do 6 let in predstavljata pomemben faktor 
trajnostnega razvoja podeželja.

Za izračun teh kazalnikov uporabljamo naslednje metode:

 Na makro ravni: na podlagi podatkov z LUKAS projekta, EUROSTAT-a, JRC-a z DiD metodo;
 Na mikro ravni: na podlagi podatkov obvezne analize tal s statističnimi metodami »score matching«, 
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kot je podrobno opisano v razdelku C spodaj.

Kazalnik R10 izračunavamo skladno z metodologijo MKGP, in sicer na način, da delimo fizične površine, 
vpisane v izbrane zahteve KOPOP in EK (neto) s površino vseh KZU glede na evidenco dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Sekundarne učinki se izračunavamo z enostavnimi statističnimi metodami (deskriptivna statistika) na 
podlagi kazalnikov učinka:

 Skupni javni izdatki
 Število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev
 Celotna podprta površina (ha)
 Podprto fizično območje (ha)
 Število podprtih pogodb
 Fizično kmetijsko zemljišče (ha) ki pri upravljanju zemljišč izboljšuje upravljanje s tlemi
 Število dni izvedenega usposabljanj
 Število udeležencev usposabljanj
 Število in struktura partnerjev v EIP skupinah, število EIP operacij
 Prebivalstvo, vključeno v LAS
 Število izbranih LAS-ov
 Število podprtih LEADER projektov.

Pri vrednotenju učinkov uporabljamo kvantitativne metode (opisna statistika), rezultati pa so verificirani s 
pomočjo fokusne skupine.

Na podlagi razpoložljivih podatkov lahko sklepamo, da ukrepi PRP prispevajo k zmanjšanju erozije 
tal zaradi vode in izboljšanju upravljanja zemljišč, a zaradi pomanjkanja podatkov te trditve ni 
mogoče statistično potrditi. Razlog je v tem, da trenutno ni na voljo podatkov, na podlagi katerih bi 
bilo mogoče izračunati neto vrednosti kazalnikov vpliva, zato lahko o izboljšanju sklepamo posredno, 
preko dodatnih evalvacijskih kazalnikov. Le-ti so pokazali znake izboljšanja stanja, saj so pri večjem 
številu kazalnikov že dosežene ciljne vrednosti, določene za celotno obdobje. Glede na trenutno stanje 
kaže, da bodo tudi vrednosti kazalnikov, kjer ciljne vrednosti še niso dosežene, do konca 
programskega obdobja dosežene. Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (R10/T12) je presegel ciljno 
vrednost za več kot 120 %, pri čemer se podprto fizično območje (O6) na katerem se izvajajo 
relevantni ukrepi povečuje. Povečuje se tudi število podprtih pogodb (O7). V primerjavi z 
vrednotenjem v letu 2017 se povečuje delež površinskih ukrepov, ki podpirajo izboljšanje upravljanja 
tal in/ali preprečevanje erozije tal (glede na glede na skupno površino kmetijskih zemljišč z 
zahtevkom), ob enem pa se zmanjšujeta površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju in delež 
izgubljenih zemljišč z zahtevkom zaradi pozidave.

Analiza skupnih kazalnikov vpliva (I) in stanja (C)

Organska snov v tleh v obdelovalnih zemljiščih

Skupni kazalnik vpliva I.12 temelji na kazalniku stanja C41, pri čemer se izračun dejanskih neto vplivov 
kazalnika lahko izvede le, če so na voljo podatki na mikro ravni. V Sloveniji so ti podatki na voljo le na 
makro ravni, in sicer na državni ravni in na ravni statističnih regij (NUTS 3).

Podatke o tem okoljskem kazalniku v Sloveniji vključuje kazalnik KM 17 (kakovost tal), ki ga pripravlja in 
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spremlja ARSO. Vsebnost organske snovi v tleh je primarni kazalec tako kmetijske kot tudi okoljske 
kakovosti tal. Podatki o organski snovi v tleh so na voljo na spletnih straneh in publikacijah ARSO, in sicer 
za obdobje 2005 - 2010. Porazdelitev organske snovi v tleh za te podatke je pridobljena z analizo pedološke 
karte Slovenije (PK 1:25.000) in iz baze podatkov o rezultatih analiz tal v okviru projekta »Kontrola 
rodovitnosti kmetijskih tal v Sloveniji 2005-2010«. Novejši podatki za ta kazalnik ne obstajajo. Raziskave 
onesnaženosti tal v Sloveniji potekajo od leta 2008 dalje, prav tako jih izvaja ARSO. To so osnovni viri za 
pripravo Poročila o okolju v Republiki Sloveniji, pri čemer je bilo zadnje poročilo objavljeno leta 2017. 
Informacije o vsebnosti organskih snovi v tem poročilu so sicer zgolj opisne, saj vrednosti teh kazalnikov za 
Slovenijo obstajajo le do leta 2010.

Najpomembnejša vira za izračun kazalnika I.12 sta EUROSTAT in EEA. Kazalnik sestavljata dva 
podkazalnika:

 povprečna vsebnost organskega ogljika (g kg-1);
 skupna vsebnost organskega ogljika v ornih zemljiščih (Mt).

Vrednosti teh dveh podkazalnikov se izračunava na podlagi podatkov, zbranih s projektom LUKAS. Projekt 
LUCAS se v Sloveniji izvaja od leta 2009 vsaka tri leta, zato so podatki o vsebnosti organskih snovi v tleh 
na voljo za leta 2009, 2012 in 2015. Vzorčenje na terenu je bilo opravljeno leta 2018, vendar rezultati 
analize še niso na voljo; pričakuje se, da bo na voljo do konca leta 2019. Na podlagi podatkov za leto 2012 
(s katerimi lahko zajamemo izhodiščno stanje za obdobje 2014–2020) in podatkov za leto 2015 lahko 
zaznamo le začetni trend sprememb, ni pa mogoče podati zanesljive ocene vrednosti kazalnika I.12. Podatki 
za ta dva podkazalnika so naslednji:

 povprečna vsebnost organskega ogljika (g/kg): 39,00 (2012) in 41,00 (2015);
 skupna vsebnost organskega ogljika v ornih zemljiščih (Mt): 45,78 (2012) in 44,70 (2015);

Podatki o vsebnosti ogljika so na ravni Slovenije za obdobje 2005-2010 in znašajo glede na Poročilo o 
okolju v Republiki Sloveniji 2017 okoli 4%. Razlika v vsebnosti ogljika med letoma 2012 in 2015 kaže 
trend povečanja (iz 3,9% na 4,1%). Čeprav sta podatka in kratko obdobje opazovanja (tri leta) nezadostna za 
oceno trenda, je to rahlo povečanje najverjetneje posledica ukrepov za razvoj podeželja, ki so obstajali v 
prejšnjem obdobju (2007–2013), in lahko trdimo, da se je vsebnost ogljika v tleh povečala zaradi izboljšanja 
upravljanja zemljišč.

Celotna vsebnost ogljika v obdelovalnih tleh se je v obdobju 2012–2015 zmanjšala za 1,08 Mt (2,4%). Ker 
se povprečna vsebnost ogljika v obdelovalnih zemljiščih povečuje, je to zmanjšanje mogoče pripisati trajni 
spremembi rabe kmetijskih zemljišč v druge kategorije rabe zemljišč. Sprememba v rabi zemljišča, zlasti 
trajna pretvorba, ja namreč pomemben faktor, ki vpliva na spremembo skupne vsebnosti ogljika na ornih 
zemljiščih.

Trajna sprememba kmetijskih zemljišč pomeni spremembo kmetijske rabe v naseljena območja in v vodna 
območja (spremembe so načeloma nepovratne). Sprememba kmetijskih zemljišč je bila analizirana na 
podlagi podatkov o pokrovnosti tal iz podatkovne baze CLC v letih 2012 in 2018, prostorskih podatkov 
GERK (2013 – 2018) in rabe zemljišč, RABA 2013 – 2018. Po podatkih CLC spremembe pokrovnosti tal 
2012 - 2018 je bilo v tem obdobju trajno spremenjenih 633 hektarjev kmetijskih zemljišč. V obdobju 2013 - 
2018 je bilo trajno spremenjenih 580 ha kmetijskih zemljišč, vpisanih v GERK. Glede na podatke rabe 
zemljišč se je v obdobju 2013 - 2018 trajno spremenilo 2.663 ha kmetijskih zemljišč.

Edini podatki, ki jih lahko uporabijo na mikro ravni, so podatki projekta LUCAS. Raziskava LUCAS je bila 
opravljena v Sloveniji v letih 2009, 2012, 2015 in 2018, pri čemer so podatki o analizi tal javno dostopni za 
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leto 2009. V stiku s Skupnim raziskovalnim središčem smo pridobili neocenjene podatke analize za leto 
2015, podatki o analizi tal od leta 2018 pa bodo na voljo šele konec leta 2019 in jih bo mogoče uporabiti v 
okviru naknadnega vrednotenja. Podatki o analizi tal iz raziskovanja 2015 so pridobljeni za 147 lokacij, 41 
je zbranih na kmetijskih zemljiščih in 106 pa na drugih površinah. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da 
obstaja pozitivna vzročna zveza med izvajanjem ukrepov PRP in povečanjem organske snovi v tleh, saj je 
največja vsebina organskega ogljika izmerjena v tleh na parcelah vključenih v KOPOP + EK, sledijo parcele 
v OMD. Znatno nizka vsebina ogljika je na parcelah, ki niso vključene v sistem subvencij, zlasti pa na 
parcelah, ki niso v GERK-u. Potrebno pa je opozoriti, da zaradi majhnega vzorca te trditve ni mogoče 
statistično preveriti (izvedenih je bilo le 9 meritev na lokacijah, kjer se izvajata EK ali KOPOP, in le dve 
meritvi na zemljiščih, ki niso v GERK).

Tako kot v okviru vrednotenja v letu 2017 se je tudi tokrat izkazalo, da ni mogoče uporabiti podatkov o 
vsebnosti organske snovi v tleh iz rezultatov analiz tal, ki jih v okviru ukrepa KOPOP izvajajo upravičenci 
(le-ti niso sistematično zbrani in jih ni mogoče pridobiti v obliki panelnih podatkov, saj se rezultati analize 
shranjujejo v baze ARSKTRP kot skenirani dokumenti v formatu .pdf). Tovrstni podatki so dragocen vir 
podatkov o kakovosti tal, zato je potrebno pričeti s sistematičnim vnosom in zbiranjem podatkov v tabelarni 
obliki.

Erozija tal zaradi vode

Podatkov o eroziji tal zaradi vode ni. Zadnji podatki na državni ravni za Slovenijo so bili objavljeni v letih 
2005 - 2010. Podatki na ravni EU izhajajo iz LUKAS projekta 2009, ki jih je leta 2012 obdelal JRC in 
objavil EUROSTAT. Po teh podatkih je Slovenija z vidika erozije tal zelo ogrožena, a študije erozije v 
neodvisnih projektih kažejo, da je erozija bistveno nižja od tiste, pridobljene iz podatkov JRC / 
EUROSTAT.

Vpliv izgube in degradacije gozdov na erozijo tal

Izguba in degradacija gozdov zaradi naravnih nesreč (požar, vetrolom, žledolom) in bolezni lahko močno 
vplivajo na kmetijsko območje v okolici nesreče. To se nanaša predvsem na povečano tveganje erozije, 
zlasti vetrne erozije, in odstranjevanje organskih snovi iz zgornje plasti tal. Zaradi tega lahko hitra sanacija 
takih gozdov neposredno vpliva na zmanjšanje erozije na kmetijskih zemljiščih in na boljše upravljanje s 
tlemi. Čeprav to le posredno vpliva na rabljena kmetijska zemljišča, v primeru nesreč na razdrobljenih 
podeželskih območjih in na kmetijskih zemljišč lahko povzroči povečano erozijo in izgubo organskih snovi 
iz zgornje plasti tal. Zaradi pomanjkanja meritev erozije na kmetijskih in gozdnih zemljiščih pa žal ni 
mogoče oceniti, ali taki primeri obstajajo.

Analiza skupnih kazalnikov rezultatov/ciljev (R/T)

Skupni kazalniki rezultata R10 / T12 je bil izračunan kot razmerje med kmetijskim zemljiščem za katera so 
bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal s 
izhodiščno vrednostjo celotne površine KZU. Ciljna vrednost za ta kazalnik je 33,05%. V letu 2018 je bilo 
doseženih 41,31 %, kar predstavlja 125% ciljne vrednosti.

Pregled realizacije po primarno programiranih ukrepih

M01.1: Za podporo za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti za leto 2018 še ni bilo 
izplačil. V obdobju 2015–2018 je bilo za usposabljanje v zvezi z izboljšanjem upravljanja tal in 
preprečevanjem erozije tal odobrenih 771.207,91 EUR in izplačanih 415.189,16 EUR (53,84 %). Skupaj je 
bilo v programe usposabljanj vključenih 29.868 upravičencev.
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M02.1: Podpora za uporabo svetovalnih storitev je bila odobrena v višini 3.817.001,89 € za 17.208 
udeležencev za obdobje 2015 - 2018. Za pogodbe, ki so bile sklenjene v letih 2017 in 2018, še ni bilo 
izplačil.

M10.1: Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti na podlagi prvega do osmega odstavka 28. člena 
Uredbe 1305/2013/EU je bilo izplačano v višini 111.940.091 €.

M11: Ekološko kmetovanje se je izvajalo na 38.069 ha (2015), 39.341 ha (2016), 41.398 ha (2017) in 
43.869 ha (2018), kar kaže na očiten trend povečevanja površin EK, ki imajo neposreden prispevek k 
izboljšanju upravljanja tal.

M16.2: Za tri projekte v vrednosti 499.000 EUR je bila zahtevana podpora za pilotne projekte in razvoj 
novih izdelkov, praks, procesov in tehnologij, povezanih z izboljšanjem upravljanja tal in preprečevanja 
erozije, pri čemer je bil znesek v celoti odobren.

M16.5: Podpora skupnim ukrepom za ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam ter skupni pristopi 
k projektom varstva okolja in obstoječih okoljskih praks, ki izboljšujejo upravljanje tal in zmanjševanje 
erozije tal, je bila zahtevana za dva projekta v skupnem znesku 293.000 EUR. Odobrenih je bilo 289.000 
EUR.

Analiza skupnih kazalnikov učinka

Skupni javni izdatki za ukrep M10.1 so znašali 111.940.091 €.

S pomočjo ukrepa 10.1 je bilo podprtih 14.533 (2015), 20.590 (2016), 27.390 (2017) in 27.549 (2018) 
kmetijskih gospodarstev/ upravičencev.

Celotna podprta površina PRP v 2018 je znašala 354.796 ha. Podprto fizično območje za M10.1 in M11 je v 
tem letu bilo 139.977 ha. Skupaj je bilo podprtih 8.474 pogodb. Podprto fizično območje za ukrep M13 je 
znašalo 336.338 ha. Površina kmetijskih zemljišč, ki so bila podprta za izboljšanje upravljanja tal v letu 
2018, znaša 125.857 ha. Delež površinskih ukrepov, ki podpirajo izboljšanje upravljanja tal in/ali 
preprečevanje erozije tal (glede na skupno površino kmetijskih zemljišč z zahtevkom) pa je tako 32,09 %.

V okviru PN4 je potekalo usposabljanje (za M10.1 in M11), ki se ga je udeležilo 29.868 udeležencev, 
skupaj je bilo izvedenih 1.053 dni usposabljanj.

Skupno je bilo 9 podprtih skupin evropskega partnerstva za inovacije s sekundarnim prispevkom na PP 4C, 
v katerih je bilo 101partnerj. Struktura partnerjev je bila: 43 fizičnih oseb, 19 pravnih oseb, 35 javnih 
zavodov in 4 ostalih.

Program LEADER pokriva območje, na katerem živi 1.420.504 prebivalcev. V projektih, ki so povezani z 
okoljskimi projekti, je sodelovalo 37 akcijskih skupin. Doslej so bila izplačana sredstva za 50 projektov, od 
katerih samo 2 podpirata izboljšanje upravljanja tal. Pri teh projektih gre za povečanje ekološke vrednosti 
sadovnjakov in obrambo proti eroziji tal, ter ekoremediaciji za čisto okolje in kakovost bivanja.

Analiza ostalih kvantitativnih kazalnikov

Delež površinskih ukrepov, ki podpirajo izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (glede na 
skupno površino kmetijskih zemljišč z zahtevkom) je skozi leta zlagoma naraščal in je znašal 2016 - 30,89 
%, 2017 - 31,55 % in 2018 - 32,09 %.
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Za potrebe spremljanja in vrednotenja PRP je bila površina vseh KZU določena na ravni 2013 in znaša 
602.208 ha (glede na podatke RABA). To področje se vsako leto spremeni zaradi pozidave, ureditve novih 
kmetijskih površin ali zaraščanja. Tako je površina leta 2016 znašala 608.565 ha, leta 2017 605.002 ha, leta 
2018 pa 600.719 ha. Zaraščanje leta 2016 je skupno obsegalo 5.249 ha, 2017 2.746 ha, za leto 2018 
podatkov še ni. Delež izgubljenih zemljišč z zahtevkom zaradi pozidave je bil 2016 - 0.06 %, 2017 - 0,04 % 
in leta 2018 - 0,03 %. S pozidavo je bil zajet zelo majhen delež zemljišč z zahtevkom, pri čemer se ta delež 
še zmanjšuje.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Osnovni parametri, ki vplivajo na zmanjšanje erozije tal na obdelovalnih zemljiščih in povečanje vsebnosti 
organskih snovi v tleh in s tem na izboljšanje upravljanja zemljišč in tal, kažejo ugodne trende, ki jih 
pretežno lahko pripišemo PRP. Izboljšanja pa ni bilo mogoče v celoti statistično potrditi zaradi pomanjkanja 
podatkov tako na mikro kot tudi na makro ravni.

 

Priporočila

1. Potrebno je vzpostaviti enoten sistem za spremljanje tal na ravni Slovenije.

2. Podatke o ogljiku v tleh in druge podatke, zbrane v okviru programa (analize tal v okviru ukrepa 
KOPOP), je treba digitalizirati ter na ta način omogočiti njihovo uporabo v procesu vrednotenj ter drugih 
študij in analiz.

3. Predlagamo razmislek o povečanju števila usposabljanj, ki so namenjena problematiki izboljšanja 
upravljanja tal.

7.a11) CEQ11-5A - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP prispevalo k učinkovitejši rabi vode v 
kmetijstvu?

7.a11.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri vrednotenju vprašanja SSV 11 postavljamo hipotezo (merilo presoje), da se je povečala učinkovitost 
rabe vode v kmetijstvu. Z različnimi kazalniki smo skušali odgovoriti na to vprašanje. Ker PP 5A ni bilo 
programirano, smo kazalnike vrednotenja izračunali na osnovi podukrepov, ki imajo sekundarni učinek na 
PP 5A. V spodnji preglednici ponazarjamo, kateri podukrepi so bili uporabljeni za vsak posamezen 
kazalnik. Odločitev o tem, kateri podukrepi so vstopili v kazalnike temelji predvsem na razpoložljivosti 
podatkov.

Kazalniki:

- Odvzem vode v kmetijstvu (I.10) - M04.1, M04.3

- Letna poraba vode v kmetijstvu (m3) - nacionalna statistika
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- Namakana kmetijska zemljišča (ha) - nacionalna statistika

- Delež namakanega zemljišča, ki bo prešel na učinkovitejši namakalni sistem (R12/T14) - M04.1, M04.3

- Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu pri operacijah s podporo PRP (R13; površine) - M04.1

- Skupni javni izdatki (O.1) - M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2

- Skupne naložbe (O.2) - M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2

- Število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev (O.4) - M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2

- Število kmetijskih gospodarstev (C17) - nacionalna statistika

- Namakana zemljišča v hektarjih (C20) - nacionalna statistika

- Delež KMG, ki prejema finančno podporo v okviru PRP za učinkovitejšo rabo vode - M04.1, M04.2

- Mnenje o doseganju ciljev PP 5A - Fokusna skupina

Kazalnike smo izračunali z osnovnimi kvantitativnimi metodami. Z opisno statistiko (vsote, deleži, 
grafični prikazi) smo povzeli rezultate izvajanja podukrepov PRP, ki prispevajo k učinkovitejši rabi vode v 
kmetijstvu. Na ta način smo izračunali kazalnik vpliva (I.10), kazalnika rezultatov/ciljev (R12/T14 in R13), 
skupne kazalnike učinka (O.1, O.2 in O.4) ter dva dodatna kvantitativna kazalnika. Kazalnike stanja (C17 in 
C20) smo povzeli iz nacionalne statistike – SURS.

Pri dodatnih kazalnikih (delež zemljišč, ki bi prvič prešel na namakanje in delež KMG, ki so zahvaljujoč 
PRP sredstvom prešli na boljše upravljanje z vodami) smo naredili še korelacijsko analizo. Korelacijska 
analiza je bila predvidena še pri kazalniku R13, vendar le-ta ni bila narejena, ker ni bila smiselna, saj je 
približno 95 % upravičencev navedlo enak odgovor. Glede na tovrsten odgovor se pričakuje, da nobena 
povezava ne bi bila statistično značilna.

Pri kazalnikih R12/T14 in R13 je bila predvidena tudi regresijska analiza, vendar ni bila izvedena. Pri 
kazalniku R12/T14 regresijske analize nismo izvedli, ker nobena korelacijska povezava med relevantnimi 
dejavniki na preučevan kazalnik ni bila statistično značilna, kar je predpogoj za izvedbo regresije. Iz tega 
vidika, regresijska analiza ni bila primerna metoda. Enako velja za kazalnik R13, ki že v preliminarni analizi 
predpostavlja, da nobena povezava ni statistično značilna (95 % odgovorov je enakih).

Za izračun predpisanih kazalnikov smo uporabili različne podatkovne vire. Glavni podatkovni viri so bile 
baze o izvajanju podukrepov PRP, ki prispevajo na PP 5A (t. i. podatki iz baz upravičencev). Nekatere 
kazalnike smo izračunali ali povzeli iz nacionalnih statistik, nekatere pa na kombinaciji podatkov nacionalne 
statistike in baz upravičencev.

Uporabili smo tudi en kvalitativen kazalnik (mnenje o doseganju ciljev PP 5A), ki je podan v opismeni 
obliki, brez izračunov. Tukaj smo uporabili kvalitativno metodo, in sicer fokusno skupino. Razgovora 
odprtega tipa so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Direkcije RS za vode (DRSV) ter 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

V analizo, ki obravnava prispevek PRP k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu, je bilo vključenih pet 
podukrepov (M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2), pri čemer sta bili glavni podatkovni bazi 
podukrepa M04.1 in M04.3. Iz teh dveh podukrepov smo izračunali kazalnik vpliva I.10, in sicer 
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ocenjujemo, da znaša poraba vode za namene namakanja 1.628.575,46 m3, kar je dejanski prispevek 
PRP ukrepov na učinkovito rabo vode v kmetijstvu. Nadalje podatki kažejo, da je delež namakanega 
zemljišča, ki bo prešel na učinkovitejši namakalni sistem (R12/T14), 7,18 %. Pri tem ugotavljamo, da 
sta izračunana kazalnika podcenjena, saj prepoznavamo tudi vpliv drugih intervencij PRP na 
učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu, vendar zaradi pomanjkanja podatkov teh vplivov nismo mogli 
izračunati. Zato predvidevamo, da sta kazalnika vpliva I.10 in rezultata (R12/T14) večja kot to 
izkazujejo podatki o izvajanju.

V Sloveniji nismo programirali PP 5A, zato smo pri vrednotenju uporabili rezultate tistih podukrepov, ki 
imajo na analizirano PP sekundarni učinek (M01.2, M04.1, M04.2, M04.3 in M19.2). Sekundarni učinek na 
to PP naj bi imeli tudi podukrepi M01.1, M02.1 in M16.2, vendar jih nismo analizirali, saj znotraj teh 
podukrepov ni bilo odobrene nobene operacije, ki bi zajemala tematiko vodnih virov ali namakanja v 
kmetijstvu.

Najpomembnejšo podatkovno bazo so nam predstavljali podatki o izvajanju podukrepa M04.1. Ta baza je 
bila za analiziranje PP 5A najpomembnejša zato, ker je vsebovala informacije o porabi vode za namakanje 
pred in po naložbi ter podatke o površinah namakanih zemljišč pred in po naložbi. Pri tem ukrepu je bilo za 
namene namakanja v kmetijstvu odobrenih 43 vlog. Celotna vrednost teh naložb (vključno z DDV) je 
znašala 7.021.316,07 EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 3.547.803,68 EUR, odobrenih pa je 
bilo 3.498.496,36 EUR. Stopnja sofinanciranja naložb je tako znašala skoraj 50 %. Večina prijaviteljev je 
bila kmetijskih gospodarstev (37), sledijo podjetja (5) ter eden javni zavod.

V sklopu namakanja v kmetijstvu sta bili pri podukrepu M04.3 odobreni še dve operaciji, ki obsegata 
gradnjo velikih namakalnih sistemov. Celotna vrednost teh dveh naložb (vključno z DDV) je znašala 
1.038.333,06 EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 856.995,33 EUR, odobrenih pa je bilo 
831.928,29 EUR. S tem je bilo podprtih približno 80 % celotne naložbene vrednosti. Investitor je eden javni 
zavod ter ena občina. Pri temu ukrepu moramo upoštevati še prispevek prevzetih obveznosti prejšnjega 
programskega obdobja 2007-2014, in sicer za dva projekta ukrepa 125 (izgradnja velikega namakalnega 
sistema), ki sta tudi prispevala k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu. Celotna vrednost tih dveh naložb je 
znašala 6.169.029,00 EUR, odobrenih pa je bilo 3.987.497,26 EUR (65-odstotno sofinanciranje). V obeh 
primerih je bil investitor gospodarska družba. Skupaj iz podukrepa M04.3 je bilo tako za namene 
učinkovitejše rabe vode v kmetijstvu odobrenih 4.819.425,55 EUR, celotna vrednost vseh naložb pa je bila 
7.207.362,06 EUR. S tem znaša stopnja sofinanciranja približno 67 %. Iz rezultatov tega ukrepa lahko 
razberemo podatke o površini namakanih zemljišč, ne pa tudi o predvideni porabi vode za namakanje. 
Porabo vode pa lahko pavšalno ocenimo, in sicer s pomočjo statističnega podatka o povprečni porabi vode 
na hektar namakanih zemljišč. Podatki o spremljanju porabe vode bodo skladno z zahtevo po letnem 
poročanju Direkciji za vode za obračun vodnega povračila sicer na voljo od leta 2019 naprej in se bodo 
lahko uporabili v okviru naknadnega vrednotenja,

Pri ukrepu M04.2 ni bilo odobrene nobene operacije, ki bi se neposredno navezovala na namakanje v 
kmetijstvu, so pa bile odobrene nekatere operacije, ki vključujejo tehnologije povezane z varčevanjem z 
vodo, kar posredno prispeva tudi k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu. Za operacije, ki poleg ekonomskih 
ciljev hkrati posredno prispevajo še k okoljskemu cilju (varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane 
vode, ureditve vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode) je bilo odobrenih 14 operacij. 
Celotna vrednost teh naložb (vključno z DDV) je znašala 11.862.284,33 EUR. Pri tem so bila zaprošena 
sredstva v višini 4.113.130,78 EUR, odobrenih pa je bilo 4.104.436,14 EUR. Delež sofinanciranje je tako 
znašal približno 35 %. Investitor teh naložb je ena kmetija in 13 živilsko-predelovalnih podjetij. Iz tega 
podukrepa lahko sklepamo, da prihaja do dodatnih prispevkov PRP na učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu, 
nimamo pa podatkov (npr. o deležu zmanjšanja porabe vode), katere bi lahko vključili v izračun kazalnikov, 
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zato dodatne analize niso bile izvedene. Tudi ti podatki bodo na voljo od leta 2019 naprej.

Podobno kot pri podukrepu M04.2 je tudi pri podukrepu M19.2. Tukaj sta bili odobreni dve operaciji, ki 
posredno prispevata k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu (naslovi operacij: Učinkovito čiščenje odpadnih 
voda za ohranjanje vodnih virov in Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov). Celotna vrednost teh 
dveh naložb (vključno z DDV) je znašala 266.567,74 EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 
204.859,97 EUR, odobrenih pa je bilo 192.599,36 EUR. S tem je znašala stopnja sofinanciranja dobrih 70 
%. V obeh primerih je bil LAS nosilec operacij. V podatkovni bazi izvajanja tega podukrepa ni podatkov o 
porabi vode in varčevanju z vodami, zato dodatne analize niso bile izvedene in potemtakem učinki niso 
zajeti v kazalnikih. Z zagotovo pa lahko sklepamo, da tudi tukaj obstaja pozitiven vpliv PRP na 
učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu.

Podukrep M01.2 sicer ni zaveden kot ukrep, ki bi imel sekundarne učinke na PP 5A, vendar ga tukaj vseeno 
navajamo, saj vidimo pozitivne učinke tega ukrepa na učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu. V sklopu tega 
podukrepa je bil odobren demonstracijski projekt, ki prikazuje delovanje namakalnega sistema. To ima 
nedvomno pozitiven prispevek PRP k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu, saj bodo lahko kmetovalci (vsaj 
nekateri) nova znanja in tehnologije prenesli v svoje kmetijske prakse. Za ta namen so bila odobrena 
sredstva v višini 13.642 EUR. Stopnja javne podpre tega ukrepa je 100 %. Nosilec tega demonstracijskega 
projekta je javni zavod.

 

Interpretacija izračunanih kazalnikov

Kazalnik vpliva I.10 Odvzem vode v kmetijstvu smo izračunali glede na dostopne podatke upravičencev 
podukrepa M04.1, saj je to edini podukrep, kjer upravičenci poročajo o porabi vode (v m3) za namakanje. 
Pri vseh ostalih podukrepih teh podatkov nimamo, zato ostali ukrepi niso vključeni v kazalnik vpliva, razen 
pavšalne ocene pri podukrepu M04.3. Prvotna ambicija vrednotenja je bila, da bi podatke o dejanski porabi 
vode (v m3) merili na ravni posameznega kmetijskega gospodarstva. V naslednjem koraku bi primerjali 
porabo vode upravičencev PRP z ne-upravičenci. Žal nam podatkovne zbirke (npr. FADN) tega ne 
omogočajo, saj kmetijska gospodarstva v Sloveniji ne poročajo o porabi vode. S tem smo izgubili kontrolno 
skupino (ne-upravičenci PRP) ter tudi velik del upravičencev PRP, saj o porabi vode poročajo zgolj 
upravičenci podukrepa M04.1. Pri analizi se osredotočamo na tiste naložbe, ki se navezujejo na namakalne 
sisteme (po vrsti prevladujoče naložbe: Stroški ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških 
posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme ter 
Stroški ureditve zasebnih namakalnih sistemov, ki so namenjeni enemu uporabniku, ter nakupa in postavitve 
namakalne opreme). Za te namene je bilo iz podukrepa M04.1 odobrenih 43 vlog. Pri tem je približno 25 % 
naložb obsegalo obnovo obstoječih namakalnih sistemov, ostalo pa so bile novogradnje oziroma uvedbe 
namakalnih sistemov. Glede porabe vode je poročalo 39 od skupno 43 upravičencev. Pred naložbo je po 
njihovih podatkih poraba vode obsegala 70.582,90 m3 (ta podatek so navedli zgolj upravičenci, ki so 
posodabljali obstoječi namakalni sistem). Po zaključenih naložbah pa naj bi poraba vode obsegala 629.842,1 
m3 (vrednost kazalnika I.10; ukrep M04.1; o tem podatku poročajo tako tisti, ki posodabljalo obstoječi 
namakalni sistem kot tudi tisti, ki so namakalni sistem uvedli na novo). Menimo, da ta kazalnik odraža 
dejanski neto vpliv PRP na količino vode, namenjeno namakanju v kmetijstvu. Je pa ta neto vpliv nekoliko 
podcenjen, saj tudi druge intervencije PRP prispevajo k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu, vendar zaradi 
pomanjkanja podatkov teh vplivov nismo mogli izračunati. Načeloma pa lahko k temu kazalniku prištejemo 
tudi ocenjen vpliv porabe vode iz podukrepa M04.1, kjer se je podprlo naložbe v rastlinjake. Do konca leta 
2018 je bilo podprtih 56 rastlinjakov s skupno površino 22,01 ha. Po oceni strokovnjakov znaša poraba vode 
v rastlinjakih pri pridelavi vrtnin približno 1.500 m3 na hektar. Potemtakem je ocenjena poraba vode v 
rastlinjakih, podprtih s sredstvi podukrepa M04.1 približno 33.015 m3. K kazalniku I.10 lahko prištejemo še 
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ocenjeno porabo vode iz podukrepa M04.3, in sicer 965.718,36 m3. To porabo vode smo izračunali na 
podlagi podatkov upravičencev, da bodo po zaključeni naložbi namakali 845,86 ha kmetijskih zemljišč 
(85,34 hektarov PRP 2014-2020 ter 760,52 ha iz prenesenih obveznosti); to smo zmnožili s povprečno 
porabo vode za namakanje na hektar iz nacionalne statistike (1.141,7 m3/ha). Namreč, po statističnih 
podatkih smo v letu 2015 namakali 3.175 ha kmetijskih zemljišč in v kmetijstvu porabili 3.625.000 m3 vode 
(vir podatkov: SURS, 2015). Tako smo v povprečju porabili 1.141,7 m3 vode na hektar kmetijske zemlje. 
Če seštejemo dejansko porabo vode upravičencev M04.1 (629.842,10 m3), ocenjeno porabo vode 
upravičencev M04.1 iz rastlinjakov (33.015 m3) ter ocenjeno porabo vode upravičencev M04.3 (965.718,36 
m3), je skupni kazalnik vpliva I.10 1.628.575,46 m3. V kolikor kazalnik vpliva I.10 primerjamo z 
nacionalno statistiko o letni porabi vode (3.625.000 m3), predstavlja količina vode za namakanje v okviru 
PRP približno 45 %. Vendar poudarjamo, da kazalnika nikakor nista neposredno primerljiva. Podatek 
nacionalne statistike zajema podatke o porabi vode velikih namakalnih sistemov, brez porabe vode na 
kmetijskih gospodarstvih. Poleg tega upravičenci podukrepa M04.1 poročajo o predvidenih ocenah porabe 
vode, dejanska poraba bo razvidna šele po zaključenih naložbah. Ravno tako pri podukrepu M04.1 in M04.3 
gre za pavšalno oceno porabe vode in ne za dejansko porabo vode. Vseeno pa primerjalno gledano je delež 
vode za namakanje iz naložb PRP precej velik in tako ni zanemarljiv. Prav tako, ob upoštevanju, da 
obstajajo učinki na učinkovitost rabe vode v kmetijstvu tudi iz drugih ukrepov PRP, ki zaradi pomanjkanja 
podatkov niso vključeni v analizo lahko predvidevamo, da je dejanski vpliv kazalnika vpliva I.10 večji.

Po poročanju upravičencev M0.4.1 bodo namakana kmetijska zemljišča po zaključenih naložbah v obnovo 
namakalnih sistemov obsegala 142,52 ha. Upravičenci M04.3 pa poročajo, da bodo po zaključenih naložbah 
obnove namakali 85,34 ha kmetijskih zemljišč. V seštevku je to 227,86 ha namakanih kmetijskih zemljišč. 
Na osnovi teh podatkov lahko preidemo na naslednji kazalnik, R12/T14 - delež namakanega zemljišča, ki 
bo prešel na učinkovitejši namakalni sistem s pomočjo tehnološke posodobitve obsotječih namakalnih 
sistemov. Kazalnik R12 znaša 227,86 ha, celotna površina namakanih zemljišč (kazalnik C20) pa 3.175 ha 
(statistični podatek SURS za celotna namakana zemljišča v letu 2015 v Sloveniji). Iz tega sledi, da je delež 
namakanega zemljišča, ki bo prešel na učinkovitejši namakalni sistem (R12/T14) 7,18 %. Tudi v ta kazalnik 
bi bilo smotrno vključiti še učinke drugih ukrepov PRP, ki posredno prispevajo k ohranjanju in varovanju 
voda, vendar zaradi pomanjkanja podatkov (npr. ne-poročanje o hektarjih namakanih zemljišč) teh 
prispevkov nismo mogli vključili. Ponovno lahko sklepamo, da je prispevek PRP višji kot to izkazuje 
kazalnik R12/T14. Pri korelacijski analizi (vpliv različnih statističnih podatkov na kazalnik R12/T14) se 
nobena povezava ni izkazala za statistično značilno, kar pripisujemo tudi dejstvu, da je bil analiziran vzorec 
premajhen. Pri temu kazalniku je bila predvidena tudi uporaba regresije, vendar ker nobena korelacijska 
povezava ni bila statistično značilna (predpogoj za regresijsko analizo), le-ta ni bila narejena.

Izračun vrednosti kazalnika R13 zaradi nedostopnosti podatkov ni bil mogoč (na voljo bodo šele v letu 
2019). Upravičenci ukrepa M04.1 so se sicer opredelili, da bodo zmanjšanje porabe vode zaradi obnove 
obstoječega namakalnega sistema v povprečju zmanjšali za 26,36 %. Večina upravičencev je navedla, da se 
bo z obnovo/posodobitvijo povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjšala za vsaj 25 
% glede na stanje pred naložbo. Nekateri pa so navedli, da se bo z naložbo povprečna poraba vode za 
namakanje kmetijskih zemljišč zmanjšala za vsaj 35 %. Pri temu kazalniku je bila predvidena uporaba 
korelacijske in regresijske analize, vendar ker je približno 95 % upravičencev navedlo enak odgovor 
(zmanjšanje vode za vsaj 25 %) se predpostavlja, da nobena povezava ne bi bila statistično značilna. Iz tega 
vzroka tudi regresijska analiza ni bila opravljena.

Pri izračunu skupnih kazalnikov učinka smo uporabili rezultate izvajanja petih podukrepov, M01.2, M04.1, 
M04.2, M04.3 in M19.2. Kazalniki učinka so izračunani na podlagi vsote vseh petih podukrepov in vsi 
podatki izhajajo iz baz upravičencev. Kazalnik skupni javni izdatki O1 znaša 12.628.599,45 EUR (celotna 
vrednost odobrenih sredstev pri vseh operacijah). Kazalnik skupne naložbe O2 znaša 26.371.172,24 EUR 
(celotna vrednost naložb, vključno z DDV, vseh odobrenih operacij). V povprečju je bila tako stopnja javne 
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podpore približno 50-odstotna. Kazalnik število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev O4 pa 
znaša 64 podprtih operacij. Največ nosilcev teh operacij je kmetijskih gospodarstev (38), sledijo podjetja 
(20), javni zavodi (3), LAS-i (2) ter ena občina. Kazalniki učinka so grafično prikazani v razdelku B.4 
spodaj, in sicer po posameznih podukrepih.

Ocenjujemo, da znaša delež kmetijskih gospodarstev, ki prejema finančno podporo v okviru PRP za 
učinkovitejšo rabo vode 0,05 %. Na podlagi podatkovnih baz upravičencev ocenjujemo, da je bilo s sredstvi 
PRP, ki so namenjena učinkovitejši rabi vode podprtih 38 kmetijskih gospodarstev, in sicer 37 iz podukrepa 
M04.1 (podprte so bile naložbe za namakanje) ter 1 iz podukrepa M04.2 (podprta naložba za učinkovito 
rabo vode). Za izračun tega deleža smo uporabili statistični podatek SURS, ki kaže, da je bilo v letu 2013 v 
Sloveniji 72.377 kmetijskih gospodarstev. Pri tem poudarjamo, da so bili s sredstvi PRP za učinkovitejšo 
rabo vode poleg kmetij podprti tudi drugi upravičenci, ki so s kmetijsko panogo tesno povezani (glej 
kazalnik O4 te PP), niso pa bili zajeti v tem deležu. Podroben izračun kazalnika je podan v razdelku B.4 
spodaj, kjer smo kazalnik pripravili za korelacijsko analizo. Analiza je potrdila obstoj nekaterih povezav, 
vendar moramo te rezultate zaradi majhnega vzorca obravnavati previdno.

Glede doseganja ciljev PP 5A (fokusne skupine) so udeleženci podali več mnenj. Eden od predlogov je, da 
bi bilo dobro, če bi se kmetijska gospodarstva med seboj povezala preko ukrepa sodelovanje (M16) in bi se 
v sklopu tega zgradilo še kakšen dodaten namakalni sistem. Na eni strani obstajajo ambicije po izgradnji 
velikih namakalnih sistemov, ki bi še dodatno prispevali k učinkoviti rabi vode v kmetijstvu, vendar obstaja 
precej administrativnih ovir (npr. pridobivanje soglasij). Zato udeleženci menijo, da bi bilo smiselno 
poenostaviti/olajšati administrativne postopke (npr. na stani ARSO; dovoljenja za vodo). Eden od predlogov 
je tudi ta, da bi gradnjo namakalnih sistemov prevzele občine, ki se lažje soočajo z zapletenimi 
administrativnimi postopki. Po izgradnji namakalnega sistema pa bi se v rabo vode lahko vključevala 
kmetijska gospodarstva. Po drugi strani pa je bilo slišati mnenje, da taki sistemi že obstajajo in se v 
nekaterih primerih niso izkazali kot učinkoviti. Na primer težava so zakupljene kvote vode, ki pogosto niso 
izrabljene in na ta način nekatera kmetijska gospodarstva ne pridejo do vode, pa čeprav jo je le-te dovolj. 
Pojavljajo se tudi očitki o slabem upravljanju nekaterih namakalnih sistemov. S tem voda, ki je na razpolago 
za namakanje ni v celoti izkoriščena. Dodatna težava, da bi bile občine pobudnice za izgradnjo namakalnih 
sistemov je tudi v tem, da občine v tem ne vidijo dolgoročnih ekonomskih koristi. Nekatere občine imajo 
tudi likvidnostne težave. Eden od predlogov za oblikovanje ukrepov, ki primarno zasledujejo okoljske cilje, 
je tudi ta, da se za te operacije ne zahteva izdelava poslovnih načrtov, temveč zgolj tehnološki načrt. V tem 
primeru bi pričakovali več prijavljenih projektov, ki bi zasledovali cilje boljšega upravljanja z vodnimi viri 
ter učinkovitejše rabe vode v kmetijstvu. Eno od priporočil je tudi, da se nekatere naložbe pogojujejo z 
uporabo vode (npr. obvezna investicija v namakalne sisteme pri podpori sadjarstva).

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Menimo, da so intervencije PRP pripomogle k večji učinkovitosti rabe vode v kmetijstvu. Ugotavljamo pa, 
da je vpliv PRP na učinkovitost rabe vode v kmetijstvu večji kot to izkazujejo podatki.

Pri gradnji namakalnih sistemov ugotavljamo precejšnje ozko grlo pri administrativnih postopkih, predvsem 
pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, različnih soglasij in vodnih dovoljenjih.

 

Priporočila

1. Za boljšo oceno prispevka PRP na okoljske kazalce priporočamo bolj podrobno spremljanje stanja (npr. 
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količina porabljene vode; vodomeri itd.). To priporočilo gre bolj v smeri splošnega spremljanja stanja 
kmetijstva in okolja, saj je upravljanje z vodami eden od ključnih okoljskih ciljev. Stanje porabe vode bi 
lahko bil na primer dodaten kazalnik FADN podatkov. Pri poročanju in spremljanju PRP pa bi lahko to bil 
obvezen podatek pri vseh tistih ukrepih, ki primarno zasledujejo okoljske cilje.

2. Ločevanje naložb po ekonomskih in okoljskih koristih. Pri naložbah, ki primarno zasledujejo okoljske 
cilje naj se ne zahtevajo poslovni načrti, temveč zgolj tehnološki načrti.

3. Nudenje večje strokovne pomoči kmetijskim gospodarstvom pri odpravljanju ozkih grl pri naložbah, in 
sicer pri pridobivanju različnih dovoljenj in soglasij ter tudi večja prizadevanja za poenostavljanje 
zapletenih administrativnih postopkov, večjo vpetost svetovalnih služb in ostalih inštitucij (npr. občine).

4. Velik pomen zgoraj naštetih priporočil vidimo tudi v luči vse pogostejših podnebnih sprememb, kjer 
ukrepi namenjeni učinkoviti rabi vode v kmetijstvu lahko učinkovito pomagajo kmetijskim gospodarstvom 
k prilagajanju na podnebne spremembe in posledično njihovemu boju (trajnostna in učinkovita raba vodnih 
virov, zmanjšanje posledic suše itd.).

7.a12) CEQ12-5B - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP prispevalo k učinkovitejši rabi energije v 
kmetijstvu in pri predelavi hrane?

7.a12.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri vrednotenju vprašanja SVV 12 postavljamo hipotezo (merilo presoje), da se je povečala učinkovitost 
rabe energije v kmetijstvu in v živilskopredelovalni industriji. Z različnimi kazalniki skušamo odgovoriti na 
to vprašanje. Ker PP 5B ni bilo programirano, kazalnike vrednotenja izračunavamo na osnovi podukrepov, 
ki imajo sekundarni učinek na PP 5B. V spodnji preglednici ponazarjamo, kateri podukrepi so bili 
uporabljeni za vsak posamezen kazalnik.

Kazalniki:

- Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane, s podporo PRP (R14) - M04.2

- Skupni javni izdatki (O.1) - M04.1, M04.2, M19.2

- Skupne naložbe (O.2) - M04.1, M04.2, M19.2

- Število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev (O.4) - M04.1, M04.2, M19.2

- Število kmetijskih gospodarstev (C17) - nacionalna statistika

- Delež naložb v povečanje učinkovitosti rabe energije zahvaljujoč PRP - M04.1, M04.2

- Delež sredstev v povečanje učinkovitosti rabe energije zahvaljujoč PRP - M04.1, M04.2

- Dejavniki, ki so najbolj vplivali na izboljšanje energetske učinkovitosti - Fokusna skupina

Kazalnike smo izračunali z osnovnimi kvantitativnimi metodami. Z opisno statistiko (vsote, deleži, grafični 
prikazi) smo povzeli rezultate izvajanja podukrepov PRP, ki prispevajo k učinkovitejši rabi energije v 
kmetijstvu in pri pridelavi hrane. Na ta način smo izračunali kazalnik rezultatov/ciljev (R14), skupne 
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kazalnike učinka (O.1, O.2 in O.4) ter dva dodatna kvantitativna kazalnika. Kazalnik stanja (C17) smo 
povzeli iz nacionalne statistike – SURS.

Pri dveh kazalnikih (R14 in delež naložb v povečanje učinkovitosti rabe energije s podporo PRP) je bila 
predvidena uporaba korelacijske analize, vendar le-ta ni bila narejena, ker ni bila smiselna, saj je bil vzorec 
opazovanj premajhen. Pri kazalniku R14 je bila predvidena tudi regresijska analiza, vendar iz enakega 
razloga kot zgoraj, le-ta ni bila narejena.

Glavno podatkovno bazo pri vrednotenju tega PP so nam predstavljali podatki izvajanja podukrepov PRP, ki 
prispevajo na PP 5B (t. i. podatki iz baz upravičencev). Pri analiziranju tega vprašanja nismo uporabili 
podatkov iz nacionalnih statistik.

Uporabili smo tudi en kvalitativen kazalnik (dejavniki, ki so najbolj vplivali na izboljšanje energetske 
učinkovitosti), ki je podan v opismeni obliki, brez izračunov. Tukaj smo uporabili kvalitativno metodo, in 
sicer fokusno skupino. Razgovora odprtega tipa so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ter 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

V analizo, ki obravnava prispevek PRP k učinkovitejši rabi energije v kmetijstvu in pri predelavi 
hrane, so bili vključeni trije ukrepi (M04.1, M04.2 in M19.2). Iz analize podatkov izvajanja M04.1 in 
M19.2 ni mogoče ugotoviti kakšni so predvideni prihranki energije, ker se v okviru tih dveh ukrepov 
tovrstni podatki ne beležijo. V okviru podukrepa M04.2 pa od 20. podprtih naložb v učinkovito rabo 
energije je o potencialnem prihranku energije do sedaj poročalo le 5 upravičencev (o porabi energije 
še niso poročali vsi investitorji). S temi naložbami naj bi se potrebna letna količina energije zmanjšala 
za 529.657 kW/h. V povprečju znaša zmanjšanje porabe energije pri omenjenih naložbah 42 %, a gre 
pri tem za grobo oceno na podlagi omejenega števila naložb oz. podatkov o prihrankih. 

V Sloveniji nismo programirali PP 5B, zato smo pri vrednotenju uporabili rezultate tistih podukrepov, ki 
imajo na analizirano PP sekundarni učinek (M04.1, M04.2 in M19.2). Sekundarni učinek na PP 5B ima tudi 
podukrep M01.1, kjer je iz analize podatkov ARSKTRP mogoče ugotoviti, da so na učinkovito rabo 
energije posredno prispevala usposabljanja na področju kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil in ekološkega 
kmetijstva. V sklopu tega so se izvajala  predvsem usposabljanja na področju blaženja in prilagajanja 
podnebnim spremembam, vendar v bazi podatkov ni podrobneje opredeljeno, kako so ta usposabljanja 
prispevala k učinkoviti rabi energije v kmetijstvu, zato sekundarni učinki M01.1 v kazalnike niso vključeni.

Do konca leta 2018 je bilo za podukrep M04.1 odobrenih 30 vlog, ki so imele sekundarni učinek na 
učinkovito rabo energije. Od tega so bile 4 vloge take, kjer je bil prevladujoč strošek naložbe namenjen 
neposredno k učinkoviti rabi energije; 26 vlog pa je bilo takih, kjer so upravičenci navedli, da bo njihov 
prispevek k podnebnim spremembam tak, da bo rezultat naložbe povečanje učinkovite rabe energije na 
kmetiji. Skupaj je celotna vrednost teh naložb (vključno z DDV) znašala 17.495.221,93 EUR. Pri tem so 
bila zaprošena sredstva v višini 6.042.968,97 EUR, odobrenih pa je bilo 5.493.173,23 EUR. Stopnja 
sofinanciranja teh naložb je tako znašala približno 30 %. Večina prijaviteljev je bila kmetijskih 
gospodarstev (27), sledijo jim podjetja (3).

Za namene učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane je bilo znotraj podukrepa M04.2 
odobrenih 20 naložb. Največ vlagateljev je opredelilo, da bo njihov prispevek k podnebnim spremembam 
tak, da se bodo naložbe navezovale na energetsko učinkovitost stavb in opreme, zmanjšanje toplotnih izgub 
z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo ter na obnovljive vire energije. Tako je večina teh 
naložb obsegala novogradnje in rekonstrukcije objektov ter nakup energetsko varčnih strojev in opreme. V 
vseh primerih je bil investitor gospodarska družba. Celotna vrednost teh naložb (vključno z DDV) je znašala 
24.053.115,73 EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 7.044.608,22 EUR, odobrenih pa je bilo 
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7.001.584,59 EUR. Tako je znašala stopnja javne podpore približno 30 %.

Tudi pri podukrepu M19.2 je bilo glede na vsebinski pregled odobrenih 7 operacij, ki prispevajo k 
učinkoviti rabi energije (npr. električna motorna vozila ter ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in 
obnovljivih virih energije). Skupna vrednost teh naložb (vključno z DDV) je znašala 525.434,95 EUR, 
zaprošenih je bilo 372.678,34 EUR, odobrenih pa 350.530,75 EUR. Stopnja sofinanciranja je tako znašala 
približno 67 %. V vseh primerih je bil LAS nosilec projekta.

 

Interpretacija izračunanih kazalnikov

Pri kazalniku R14, ki prikazuje povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane pri 
projektih s podporo PRP, smo uporabili podatke o izvajanju podukrepa M04.2. Prvotno je bilo načrtovano, 
da bomo v kazalnik vključili tudi podatke o izvajanju podukrepa M04.1, vendar iz pregleda podatkovnih 
zbirk ugotavljamo, da o predvidenih prihrankih energije poročajo zgolj upravičenci M04.2, ne pa tudi 
upravičenci M04.1. Iz tega vzroka so v kazalnik R14 vključeni samo podatki M04.2. Pri tem od 20. 
odobrenih vlog o energetskih prihrankih pred in po naložbi (obnove ali rekonstrukcije objektov) poroča le 5 
upravičencev in ti podatki so bili uporabljeni za izračun kazalnika R14 (tukaj je potrebno poudariti, da o 
porabi energije še niso poročali vsi investitorji, saj je o prihrankih energije potrebo poročati v pet letnem 
obdobju po zadnjem izplačilu sredstev). Po do sedaj znanih podatkih (podatki iz vlog; 5 upravičencev) naj 
bi se potrebna letna količina energije po naložbi zmanjšala za 529.656,75 kW/h, kar v povprečju znaša 
zmanjšanje porabe energije za približno 42 % (groba ocena, ki ne zadošča za izračun kazlanika R14) Glede 
na visoko vrednost tega deleža lahko zaključimo, da so sredstva PRP za učinkovito rabo energije v 
analiziranih petih gospodarskih družbah nedvomno vplivala pozitivno. Poleg tega je s sredstvi PRP podprtih 
več takih naložb, ki vključujejo obnovo in rekonstrukcijo objektov (npr. ureditve hlevov, ki jih je potrebno 
ogrevati, rastlinjaki itd.) ter s tem večjo energetsko učinkovitost, vendar le-te naložbe niso bile vključene v 
analizo, saj upravičenci niso navedli obstoja sekundarnih učinkov na prispevek k podnebnim spremembam 
ali pa stroškov naložbe niso opredelili za energetsko učinkovite, s čimer so potemtakem te naložbe izpadle 
iz analize. Potemtakem so učinki ukrepov PRP na energetsko učinkovitost večji kot to izkazujejo podatki. 
Pri tem kazalniku je bila prvotno načrtovana uporaba korelacijske in regresijske analize, vendar zaradi 
statistično premajhnega vzorca opazovanj (5 naložb, ki poročajo o prihranku energije), le-te niso bile 
narejene. Večji analitični potencial za vrednotenje tega kazalnika bo mogoč čez nekaj let, ko bo več 
investitorjev poročalo o prihrankih energije.

Pri izračunu skupnih kazalnikov učinka smo uporabili rezultate izvajanja treh podukrepov, M04.1, M04.2 in 
M19.2. Kazalniki učinka so izračunani na podlagi vsote vseh treh podukrepov in vsi podatki izhajajo iz baz 
upravičencev. Kazalnik skupni javni izdatki O1 znaša 12.845.288,57 EUR (celotna vrednost odobrenih 
sredstev pri vseh operacijah). Kazalnik skupne naložbe O2 znaša 42.073.772,61 EUR (celotna vrednost 
naložb, vključno z DDV, vseh odobrenih operacij). V povprečju je bila tako stopnja javne podpore 30,5 %. 
Kazalnik število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev O4 pa znaša 57 podprtih operacij. Največ 
nosilcev teh operacij je kmetijskih gospodarstev (27), sledijo podjetja (23) ter LAS-i (7). Kazalniki učinka 
so grafično prikazani v razdelku B.4 spodaj, in sicer po posameznih podukrepih.

V kontekstu naložbenih podukrepov M04.1 in M04.2 (dodatni kvantitativni kazalniki), so obsegale naložbe 
z učinkom na učinkovito rabo energije v kmetijstvu in predelavi hrane 3,39 % (izračun: 50 naložb M04.1 in 
M04.2 z učinkom na PP 5B od skupno 1.477 naložb tih dveh podukrepov), pri odobrenih sredstvih pa veliko 
več, in sicer 12,28 % (izračun: 12.494.757,82 EUR odobrenih sredstev iz podukrepa M04.1 in M04.2 z 
učinkom na PP 5B od skupno 101.774.753,65 EUR odobrenih sredstev tih dveh podukrepov). Vsaj pri 
odobrenih sredstvih lahko rečemo, da je podprt precej velik delež takih naložb, ki prispevajo k učinkoviti 
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rabi energije.

Udeleženci na fokusni skupini so poudarili, da naložbe v okviru podukrepov M04.1 in M04.2 prvenstveno 
izboljšujejo konkurenčnost podprtih kmetijskih gospodarstev in kmetijskih podjetij. Pri tem menijo, da je 
znotraj teh naložb sicer podprtih veliko takih, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije, vendar jih je zaradi 
presplošnega poimenovanja težko opredeliti. Eno od težav tovrstnih naložb za namene spremljanja in 
vrednotenja predstavlja tudi katalog stroškov, ki ne omogoča specifikacije in klasifikacije naložb do take 
podrobnosti, ki bi omogočala ovrednotenje prispevka k učinkoviti rabi energije v kmetijstvu in pri predelavi 
hrane.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Pri vrednotenju PP 5B potrjujemo hipotezo, da se je z intervencijami PRP povečala učinkovitost rabe 
energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane, menimo pa, da je prispevek intervencij PRP na to PP večji kot 
to izkazujejo podatki.

Prvič, o prihrankih energije še niso poročali vsi investitorji, zaradi česar teh prihrankov še ni mogoče 
oceniti. Konkretnejšo energetsko učinkovitost, ki je posledica intervencij PRP, bo mogoče izračunati čez 
nekaj let, ko bodo gospodarske družbe poročale o prihrankih energije (zahtevano je poročanje v petletnem 
obdobju po zadnjem izplačilu sredstev). Takrat bo bolj razviden neto vpliv sredstev PRP na PP 5B. 

Drugič, z naložbami, podprtimi s sredstvi PRP (tako pri podukrepu M04.1 kot tudi pri M04.2), se precej 
prispeva k večji energetski učinkovitosti (uporaba energetsko učinkovitejših gradbenih materialov ter 
uporaba energetsko varčnejše strojne opreme in mehanizacija), vendar gre za sekundarne učinke, ki jih je 
težko meriti. To velja predvsem pri naložbah, ki primarno ne zasledujejo energetsko učinkovitost, imajo pa 
nedvomno učinek tudi na večjo energetsko varčnost.

 

Priporočila

1. V tem kontekstu gre priporočilo v smeri, da se bolj natančno razdeli in klasificira stroške naložb. Na 
primer razdelitev stroškov strojne opreme in inštalacij, ki so povezane z energijo (poraba energije, 
ogrevanje/hlajenje, toplotna izolativnost itd.)

7.a13) CEQ13-5C - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP prispevalo k ponudbi in uporabi obnovljivih 
virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva?

7.a13.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri vrednotenju vprašanja SVV 13 postavljamo dve hipotezi (merilo preseje), in sicer, da se je povečala 
ponudba obnovljivih virov energije ter, da se je povečala uporaba obnovljivih virov energije. Z različnimi 
kazalniki skušamo odgovoriti na to vprašanje. Ker PP 5C ni bilo programirano, kazalnike vrednotenja 
računamo na osnovi podukrepov, ki imajo sekundarni učinek na PP 5C. V spodnji preglednici ponazarjamo, 
kateri podukrepi so bili uporabljeni za vsak posamezen kazalnik.
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Kazalniki:

- Energija iz obnovljivih virov, proizvedena s podprtimi projekti (R15) - M04.2

- Naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, skupaj (T16) - M04.1, M04.2

- Skupni javni izdatki (O.1) - M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2, M19.3

- Skupne naložbe (O.2) - M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2, M19.3

- Število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev (O.4) - M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2, 
M19.3

- Pridobivanje obnovljivih virov energije iz kmetijstva in gozdarstva (C43) - nacionalna statistika

- Raba energije v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrambni industriji (C44) - nacionalna statistika

- Delež naložb v tehnologije, ki omogočajo porabo energije, pridobljene iz obnovljivih virov, podprte s 
strani PRP, glede na vrsto obnovljivega vira energije - M04.1, M04.2

- Mnenja o podporah PRP za razvoj in uporabo obnovljivih virov energije - Fokusna skupina

Kazalnike smo izračunali z osnovnimi kvantitativnimi metodami. Z opisno statistiko (vsote, deleži, grafični 
prikazi) smo povzeli rezultate izvajanja podukrepov PRP, ki prispevajo k ponudbi in uporabi OVE, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva. Na ta 
način smo izračunali kazalnika rezultatov/ciljev (R15 in T16), skupne kazalnike učinka (O.1, O.2 in O.4) ter 
eden dodaten kvantitativen kazalnik. Dva kazalnika stanja (C43 in C44) smo povzeli iz nacionalne statistike.

Pri kazalniku R15 je bila predvidena tudi regresijska analiza, vendar zaradi premajhnega vzorca opazovanih 
podatkov (podatki iz dveh naložb), le-ta ni bila narejena.

Glavno podatkovno bazo pri vrednotenju tega PP so nam predstavljali podatki izvajanja podukrepov PRP, ki 
prispevajo na PP 5C (t. i. podatki iz baz upravičencev). Pri analiziranju tega vprašanja nismo uporabili 
podatkov iz nacionalnih statistik, saj nismo naredili primerjalnih analiz.

Uporabili smo tudi en kvalitativen kazalnik (mnenja o podporah PRP za razvoj in uporabo obnovljivih virov 
energije), ki je podan v opismeni obliki, brez izračunov. Tukaj smo uporabili kvalitativno metodo, in sicer 
fokusno skupino. Razgovora odprtega tipa so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP), Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ter Kmetijsko-
gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

V analizo, ki obravnava prispevek PRP k ponudbi in uporabi obnovljivih virov energije, stranskih 
proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva (5C), je 
bilo vključenih šest podukrepov (M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2 in M19.3). Pri večini naložb v 
OVE še nimamo končnih podatkov o porabi električne energije, zato vsi učinki še niso izračunali. 
Namreč investitorji bodo poročali o prihrankih energije v petletnem obdobju po zadnjem izplačilu. 
Po do sedaj znanih podatkih (poročanje v okviru dveh naložb) znaša obseg energije iz obnovljivih 
virov, proizvedene s podprtimi projekti PRP 92.937,12 kWh, vendar je zaradi pomanjkanja končnih 
podatkov ta podatek nekoliko podcenjen in ne omogoča dejanskega izračuna kazlanika R15. Kazalnik 
cilja T16 (število naložb v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov) znaša 5 naložb. Menimo, da so k 
temu PP prispevali tudi drugi ukrepi PRP, vendar je sekundarne učinke težko kvantitativno 
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ovrednotiti. Kljub naštetemu ugotavljamo pozitivne učinke interveniranja PRP na tem področju; 
povečala se je tako ponudba OVE (predvsem podukrep M08.6, naložbe v gozdarski sektor) kot tudi 
uporaba OVE (predvsem podukrepa M04.1 in M04.2).

V Sloveniji nismo programirali prednostnega področja 5C, zato smo pri vrednotenju uporabili rezultate 
ukrepov, ki imajo sekundarni učinek na 5C (M04.1, M04.2, M04.3, M06.4, M08.6, M16.5, M19.2 in 
M19.3). Pri tem podukrepov M04.3 in M06.4 nismo analizirali, ker znotraj teh ukrepov ni bilo odobrene 
nobene operacije, ki bi zajemala tematiko ponudbe in uporabe OVE, stranskih proizvodov, odpadkov, 
ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva. V tem kontekstu priporočamo, da se 
ukrep M04.3 izvzame iz seznama ukrepov, ki imajo sekundarni učinek na 5C, saj ukrep po večini obsega 
agromelioracije, komasacije, namakalne sisteme in ureditev gozdne infrastrukture, zato s prednostnim 
področjem 5C ne vidimo povezav.

V sklopu podukrepa M04.1 je bilo odobrenih 18 naložb, ki imajo vpliv na PP 5C. Pri tem je bilo odobrenih 
6 takih projektov, kjer je vrsta prevladujoče naložbe strošek, ki je povezan z pridobivanjem energije iz OVE 
na kmetijskem gospodarstvu. 12 odobrenih naložb pa je takih, kjer obstaja sekundarni učinek na PP 5C, in 
sicer od tega je 9 naložb takih, ki se navezujejo na OVE v kmetijstvu ter 3. taki, ki rešujejo problematiko 
povezano z rastlinskimi odpadki (ureditve kompostarn). Celotna vrednost teh naložb (vključno z DDV) je 
znašala 6.705.873,96. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 2.079.418,59 EUR, odobrenih pa je bilo 
2.042.860,29 EUR. S tem je bila stopnja sofinanciranja približno 30-odstotna. Investitor naložb je bila 
največkrat kmetija (17), v enem primeru pa gospodarska družba. Ker gre za sekundarne učinke je iz opisov 
odobrenih naložb težko razbrati dejanski vpliv na OVE, stranske proizvode, odpadke in ostanke za namene 
biogospodarstva, zato dodatne analize niso bile izvedene.

Pri podukrepu M04.2 sta bili odobreni dve naložbi, ki vključujeta OVE. V obeh primerih je bila kmetija 
investitor, naložbi pa sta obsegali proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno uporabo 
(pridobivanje energije iz biomase). Celotna vrednost obeh naložb (vključno z DDV) znaša 2.100.334,52 
EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 464.899,80 EUR, odobrenih pa je bilo 448.043,59 EUR. S 
tem je bilo podprtih približno 20 % celotne naložbene vrednosti. V sklopu teh dveh naložb investitorja 
poročata o količini energije iz obnovljivih virov, proizvedene s podprtimi projekti, kar je predstavljajo 
osnovo za izračun kazalnika rezultata (R15).

Ukrep M08.6 je zelo pomemben za PP 5C, saj s svojimi sekundarnimi vplivi precej olajša dobavo in 
uporabo OVE, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva. S podporami PRP v naložbe v gozdarske tehnologije, predelavo in trženje gozdnih 
proizvodov nastajajo sortimenti, ki se lahko uporabijo kot OVE. V sklopu tega podukrepa je bilo odobrenih 
331 vlog. Celotna vrednost vseh naložb (vključno z DDV) znaša 28.042.397,83 EUR. Pri tem so bila 
zaprošena sredstva v višini 9.299.088,07 EUR, odobrenih pa je bilo 9.128.893,55 EUR. S tem je znašala 
stopnja sofinanciranja dobrih 30 % celotne vrednosti naložb. V enem primeru je bila upravičenec kmetija, v 
300. primerih pa so bili upravičenci zasebni lastniki gozdov (246 posameznikov in 84 podjetij).

V sklopu ukrepa sodelovanje je bila pri podukrepu M16.5 odobrena ena vloga, ki prispeva k OVE v 
kmetijski pridelavi in predelavi hrane (Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije). Celotna vrednost tega 
projekta (vključno z DDV) znaša 299.385,28 EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 249.878,64 
EUR, pri čemer so bila odobrena sredstva enaka zaprošenim (249.878,64 EUR). Stopnja javne podpore je 
tako znašala približno 85 % celotne vrednosti projekta. Nosilec te naložbe je gospodarska družba.

Pri podukrepu M19.2 je bilo odobrenih 6 projektov, kjer so nosilci navedli, da bodo projekti prispevali tudi 
k olajšani dobavi in uporabi OVE, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin 
za namene biogospodarstva (npr. energetska varčnost in učinkovitost, ozaveščanje o OVE ipd.). Celotna 
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vrednost teh projektov (vključno z DDV) znaša 363.194,27 EUR. Pri tem so bila zaprošena sredstva v višini 
230.171,96 EUR, odobrenih pa je bilo 224.805,99 EUR. S tem je bilo podprtih približno 60 % celotne 
vrednosti projektov. Nosilci vseh šestih projektov so LAS-i.

Pri podukrepu M19.3 je bilo odobrenih 8 takih vlog, kjer so nosilci navedli, da bodo operacije posredno 
vplivale tudi na PP 5C. Celotna vrednost teh operacij (vključno z DDV) znaša 484.247,93 EUR. Pri tem so 
bila zaprošena sredstva v višini 370.422,57 EUR, odobrenih pa je bilo 358.705,32 EUR. S tem je bilo 
podprtih približno 75 % celotne vrednosti operacij. Nosilci teh projektov so LAS-i. Iz opisov teh operacije 
pa menimo, da je dejanski vpliv tega podukrepa na PP 5C zelo majhen in s tem zanemarljiv.

 

Interpretacija izračunanih kazalnikov

Najpomembnejša podatkovna baza pri izračunu kazalnika rezultata R15 (energija iz obnovljivih virov, 
proizvedena s podprtimi projekti PRP) je bil podukrep M04.2. Znotraj tega podukrepa sta bili odobreni 2. 
naložbi, ki obsegata pridobivanje energije iz biomase. V sklopu tih dveh naložb investitorja poročata o 
količini energije iz obnovljivih virov. Po navedbah investitorja bo letna količina proizvedene energije 
obsegala 92.937,12 kWh. V tem obsegu se je torej povečala uporaba OVE, podprtih s PRP. Pri tem 
menimo, da je ocenjen kazalnik nekoliko podcenjen, saj so k proizvedeni količini energije prispevale tudi 
druge naložbe PRP (npr. podukrep M04.1), vendar konkretnih podatkov o porabi in proizvodnji kWh 
energije nimamo. Zato ostalih prispevkov nismo mogli vključiti v kazalnik. Hkrati nismo mogli narediti tudi 
bolj poglobljenih analiz. Predvidevamo, da se bodo tovrstni učinki lahko ocenili čez nekaj let, saj bodo 
investitorji poročali o prihrankih energije v petletnem obdobju po zadnjem izplačilu.

Pri izračunu kazalnika cilja T16 (število naložb v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov) smo uporabi 
naložbe iz podukrepa M04.1 in M04.2. Pri podukrepu M04.1 so bile 3 naložbe, ki obsegajo proizvodnjo 
energije iz OVE (2 vetrnici ter 1 reinjekcijska vrtina) ter 2 naložbi iz podukrepa M04.2, kateri obsegata 
proizvodnjo energije iz biomase. Torej znaša kazalnik T16 5 naložb v OVE.

Pri izračunu skupnih kazalnikov učinka smo uporabili rezultate izvajanja šestih podukrepov, M04.1, M04.2, 
M08.6, M16.5, M19.2 in M19.3. Kazalniki učinka so izračunani na podlagi vsote vseh šestih podukrepov in 
vsi podatki izhajajo iz baz upravičencev. Kazalnik skupni javni izdatki O1 znaša 12.453.187,38 EUR 
(celotna vrednost odobrenih sredstev pri vseh operacijah). Kazalnik skupne naložbe O2 znaša 37.995.433,79 
EUR (celotna vrednost naložb, vključno z DDV, vseh odobrenih operacij). V povprečju je bila tako stopnja 
javne podpore približno 33-odstotna. Kazalnik število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev O4 pa 
znaša 366 podprtih operacij. Največ nosilcev teh operacij je bilo zasebnih lastnikov gozdov (300), sledijo 
kmetijska gospodarstva (20), LAS-i (14) ter podjetja (2). Kazalniki učinka so grafično prikazani v razdelku 
B.4 spodaj, in sicer po posameznih podukrepih.

Iz pregleda vlog menimo, da je 9 takih naložb, ki omogočajo porabo energije, pridobljene iz obnovljivih 
virov. Gre za 7 takih naložb iz podukrepa M04.1, in sicer 4 naložbe v pridobivanje energije iz biomase, 2 s 
pomočjo vetra, 1 iz geotermalne energije. Pri podukrepu M04.2 pa dve naložbi obsegata pridobivanje 
energije iz biomase. S temi naložbami smo izračunali dodaten kvantitativen kazalnik, in sicer delež naložb v 
tehnologije, ki omogočajo porabo energije, pridobljene iz obnovljivih virov, podprte s strani PRP, glede na 
vrsto obnovljivega vira energije. Glede na energijo, porabljeno iz obnovljivih virov imamo tako največ 
naložb v biomaso (66,7 %), sledi veter (22,2 %), ter geotermalna energija (11,1 %). Nič naložb ni bilo za 
energijo, pridobljeno iz sonca in biogoriv.

Udeleženci na fokusni skupini so glede mnenja o OVE povedali, da vidijo potencial v tem kontekstu 
predvsem pri gradnji bioplinarn. Pri tem poudarjajo, da se je na kmetijskih gospodarstvih zmanjšal interes 
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za gradnjo bioplinarn, predvsem zaradi spremenjenih pogojev oddaje viškov energije na trg. Menijo, da bi 
se bilo potrebno soočiti in urediti tovrstno problematiko in s tem povečati interes po izgradnji bioplinarn. 
Eden od pomislekov na tem področju je ta, da bi skrbniki kontrol (npr. ARSKTRP) težko nadzirali surovine, 
ki bi prehajale v bioplinarne (npr. konflikt nesmotrnosti porabe hrane). Na fokusni skupini je bilo 
izpostavljeno še, da bi bile naložbe v OVE učinkovitejše, če bi se kmetijska gospodarstva med seboj 
povezala preko ukrepa sodelovanje (M16). Smiselno bi bilo tudi oblikovati javni razpis, ki bi se neposredno 
nanašal na OVE in stranske proizvode.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Glede na to, da PP 5C ni bilo programirano, vseeno ugotavljamo pozitivne učinke interveniranja PRP na 
tem področju. Povečala se je tako ponudba OVE (predvsem podukrep M08.6, naložbe v gozdarski sektor) 
kot tudi uporaba OVE (predvsem podukrepa M04.1 in M04.2).

Priporočila

1. Za večji prispevek k ponudbi in uporabi OVE, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih 
neživilskih surovin za namene biogospodarstva menimo, da bi bilo dobro, če bi se oblikovali javni razpisi, 
ki bi se neposredno navezovali na to tematiko.

2. Naložbe v OVE bi bile smotrnejše in ekonomsko bolj upravičene, če bi se v sklopu tega kmetje 
povezovale preko ukrepa sodelovanje (M16).

7.a14) CEQ14-5D - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP prispevalo k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu?

7.a14.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode:

- Opisna statistika (opis podatkov o izvajanju ukrepov): S to metodo povzemamo različne opisne podatke 
kot so vsota, deleži, povprečje, minimum, maksimum, velikostni razredi.

- Posebne obdelave

R18: Uporaba IPCC (Medvladni forum o podnebnih spremembah) (2006) in EMEP/EEA (2016) metodike: 
Iz baze upravičencev smo pridobili podatke o obsegu izvajanja ukrepov/zahtev, ki so najbolj prispevali k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Gre za zahteve, ki neposredno zmanjšujejo emisije v zrak (gnojenje 
z nizkimi emisijami) in zahteve, ki posredno prispevajo k učinkovitejšemu kroženju dušika (ozelenitve 
strnišč). Na podlagi podatkov iz literature in ekspertnih ocen ocenjujemo prihranek dušika, njegov učinek pa 
vrednotimo prek emisij didušikovega oksida zaradi večje porabe mineralnih gnojil v primeru, da ne bi 
ukrepali.

R19: Uporaba EMEP/EEA (2016) metodike: Iz baze upravičencev smo pridobili podatke o obsegu izvajanja 
ukrepov/zahtev, ki najbolj prispevajo k zmanjšanju emisij amonijaka. Gre za zahteve, ki neposredno 
zmanjšujejo emisije v zrak (gnojenje z nizkimi emisijami) in zahteve, ki posredno prispevajo k 
učinkovitejšemu kroženju dušika (ozelenitve strnišč). Na podlagi podatkov iz literature in ekspertnih ocen 
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ocenjujemo prihranek dušika, njegov učinek pa vrednotimo prek emisij didušikovega oksida zaradi večje 
porabe mineralnih gnojil v primeru, da ne bi ukrepali.

PRP je znatno prispeval k zmanjšanju emisij didušikovega oksida in amonijaka, ni pa oblikoval 
ustreznih operacij/zahtev za zmanjševanja emisij metana iz prebavil rejnih živali. Tudi za gradnjo 
majhnih in mikro bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko zmanjšali emisije metana iz skladišč za 
živinska gnojila, kljub možnostim financiranja, ni bilo interesa. Od številnih aktivnosti za zmanjšanje 
emisij didušikovega oksida in amonijaka s kmetijskih zemljišč izpostavljamo gnojenje z gnojevko v 
pasovih in vbrizgavanje gnojevke v tla na njivah in travnikih, ki sta v Sloveniji novost. Na njivah se je 
nova tehnika hitro razširila, na travnikih pa smo jo zaradi pogojevanja z drugimi zahtevami KOPOP 
izvajali v zelo omejenem obsegu.

Viri emisij toplogrednih plinov in amonijaka

Kmetijstvo prispeva v Sloveniji 56,5 % vseh emisij metana, 68,7 % emisij didušikovega oksida in 90,7 % 
emisij amonijaka (podatki za 2017). Metan in didušikov oksid sta toplogredna plina, amonijak pa onesnažilo 
zraka, ki posredno škoduje zdravju ljudi in povzroča evtrofikacijo naravnih okolij. Preračunano v 
ekvivalente CO2 predstavljata metan in didušikov oksid iz kmetijstva 9,7 % skupnih emisij toplogrednih 
plinov v Sloveniji. Na področju kmetijstva prispeva največ toplogrednega učinka metan, ki se sprosti iz 
prebavil rejnih živali (55,2 %), sledijo metan, ki se sprosti iz skladišč živinskih gnojil (15,1 %), didušikov 
oksid zaradi gnojenja z mineralnimi gnojili (7,5 %), didušikov oksid zaradi gnojenja z živinskimi gnojili 
(7,0 %) in didušikov oksid, ki se sprosti iz skladišč živinskih gnojil (1,0 %). Najpomembnejši vir 
toplogrednih plinov v kmetijstvu je živinoreja (71,3 %), v sklopu katere prek 90 % toplogrednih plinov 
prispeva govedoreja (92,3 %), sledita prašičereja (3,1 %) in perutninarstvo (1,7 %). V strukturi emisij 
amonijaka so na prvem mestu emisije zaradi gnojenja z živinskimi gnojili (45,2 %), sledijo emisije iz hlevov 
in na paši (33,4 %), emisije iz skladišč živinskih gnojil (13,1 %) in emisije zaradi gnojenja z mineralnimi 
gnojili (8,3 %). Cilje na področju emisij toplogrednih plinov določa Operativni program ukrepov 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (sprejet dec. 2014). Cilj je obvladovanje emisij TGP na 
ravni do največ +5 % do leta 2020 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano. 
Obveznosti na področju emisij amonijaka določa Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (nova Direktiva NEC). V Sloveniji morajo biti 
emisije amonijaka v vsakem letu od 2020 do leta 2029 vsaj za 1 % manjše, kot so bile v letu 2005, za katero 
koli leto od 2030 naprej pa za 15 % manjše kot v letu 2005. Zastavljene cilje na področju emisij 
toplogrednih plinov in amonijaka trenutno izpolnjujemo. V zadnjih 10 letih (2008-2017) so bili emisije 
toplogrednih plinov v povprečju 2,2 % pod ravnjo iz 2005, emisije amonijaka pa 5,2 % pod ravnjo iz leta 
2005. V zadnjih nekaj letih se je zmanjševanje emisij amonijaka ustavilo, emisije toplogrednih plinov pa so 
se ponovno nekoliko povečale. Trendi kažejo, da bi utegnili imeti pri amonijaku težave po letu 2030 
(emisije bodo morale biti 15 % pod ravnjo iz leta 2005). Zaradi ambicioznejših ciljev, ki smo jih sprejeli z 
ratifikacijo Pariškega sporazuma (za sektorje v katerih se ne trguje z emisijskimi kuponi 30 %  zmanjšanje 
do leta 2030 glede na leto 2005), bodo v bodoče za kmetijstvo verjetno tudi na področju toplogrednih plinov 
veljale strožje zahteve kot doslej (določene bodo z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, v 
pripravi).

Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 določa, da se je treba 
osredotočiti na najpomembnejše vire emisij v kmetijstvu in izkoristiti možnosti v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014-2020 s poudarkom na Kmetijsko okoljsko podnebnih plačilih (KOPOP). Predvideni so 
učinki na naslednjih področjih: a) povečanje učinkovitosti reje domačih živali, b) uvajanje načinov reje, ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in c) učinkovitejše kroženje N. Učinkovitejše kroženje dušika in 
načini reje, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, deloma pa tudi učinkovitost reje, prispevajo tudi k 
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zmanjšanju emisij amonijaka.

 

Pregled ukrepov, ki prispevajo k zmanjšanju emisij

Slovenija v PRP ni programirala zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka. K zmanjšanju 
prispevajo nekateri ukrepi, ki so namenjeni doseganju drugih ciljev, predvsem varovanju voda. Gre za 
ukrepe, ki zmanjšujejo predvsem emisije didušikovega oksida in amonijaka.

Pregled ukrepanja po najpomembnejših virih toplogrednih plinov in amonijaka je predstavljen v 
nadaljevanju.

a. Emisije metana iz prebavil rejnih živali (55,2 % emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva)

Emisije metana iz prebavil rejnih živali je mogoče zmanjšati predvsem s povečanjem učinkovitosti reje. S 
povečanjem učinkovitosti reje ob zmanjšanem številu rejnih živali priredimo enako ali večjo količino živil, 
emisije metana na enoto živila pa se s tem zmanjšajo. V zadnjih letih beležimo rahlo zmanjševanje emisij na 
enoto prirejenega mleka in govejega mesa, vendar pa tega ne pripisujemo ukrepom PRP. K zmanjšanju 
metana iz prebavil rejnih živali so prek izboljšanja učinkovitosti reje v manjšem obsegu prispevale Naložbe 
v osnovna sredstva (M04), Dobrobit živali (M14), podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja 
in pridobivanja spretnosti (M1.1) in podukrep Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (M2.1). V 
okviru razpisa podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov 
in tehnologij je bil v letu 2018 odobren projekt Izboljšane tehnologije prireje govejega mesa, ki bo v 
manjšem obsegu prav tako prispeval k zmanjšanju emisij metana. Najpomembnejših aktivnosti, ki bi lahko 
prispevale k zmanjšanju metana iz prebavil rejnih živali (izboljšanje kakovosti krme, izboljšanje krmnih 
obrokov, izboljšanje reprodukcije, izboljšanje zdravja živali…), PRP ni neposredno podpiral.

 

b. Emisije metana, didušikovega oksida in amonijaka iz hlevov in skladišč za živinska gnojila (16,2 % 
emisij toplogrednih plinov in 44,5 % emisij amonijaka iz kmetijstva)

K zmanjšanju emisij iz hlevov in gnojišč so prispevali ukrepi, ki spodbujajo pašno rejo in ukrepi, ki 
izboljšujejo higieno in klimatske razmere v hlevih. Pašno rejo so spodbujale operacija Reja domačih živali 
na območjih pojavljanja velikih zveri (KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP) (v 2018 zahtevki za 
2.083 ha), operacija Planinska paša (KRA_CRED, KRA_PAST) (v 2018 zahtevki za 5.844 ha) in ukrep 
Dobrobit živali (M14) za rejo goved in drobnice (v 2018 zahtevki za 92.311 in 3.980 GVŽ). K manjšim 
emisijam amonijaka je prispeval tudi ukrep Naložbe v osnovna sredstva (M04). Do konca leta 2018 so bile 
podprte 4 naložbe v nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup 
pripadajoče opreme (odobreno 526.502 €, na teh kmetijah redijo 262 GVŽ), 40 naložb za nakup opreme za 
skladiščenje in transport živinskih izločkov (odobreno 3.760.852 €, na teh kmetijah redijo 4.647 GVŽ), 20 
naložb v tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(odobreno 2.371.734 €, na teh kmetijah redijo 1.744 GVŽ) in 133 naložb za ureditev objektov za 
skladiščenje živinskih gnojil (odobreno 19.152.498 €, na teh kmetijah redijo 10.113 GVŽ). GVŽ na zgoraj 
omenjenih kmetijskih gospodarstev predstavljajo 0,06, 1,11, 0,42 in 2,42 % vseh GVŽ v Sloveniji. Ocenjen 
učinek naložb na emisije didušikovega oksida je ocenjen na 447 t ekv. CO2, ki predstavljajo 0,03 % , učinek 
naložb na emisije amonijaka pa na 11 t, ki predstavljajo 0,07 % vseh emisij tega plina iz kmetijstva. Kljub 
ponujenim možnostim ni bilo interesa za gradnjo majhnih in mikro bioplinskih naprav, s katerimi je mogoče 
praktično v celoti preprečiti emisije metana in znatno zmanjšati emisije amonijaka in didušikovega oksida iz 
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skladišč živinskih gnojil.

 

c. Emisije didušikovega oksida in amonijaka iz kmetijskih zemljišč (25,9 % emisij toplogrednih plinov 
in 55,5 % emisij amonijaka iz kmetijstva)

Največ ukrepov/operacij PRP je prispevalo k zmanjšanju emisij didušikovega oksida in amonijaka s 
kmetijskih zemljišč. Gre za ukrepe, ki so neposredno prispevali k zmanjšanju emisij (npr. gnojenje z 
živinskimi gnojili z majhnimi emisijami) in ukrepe, ki so izboljšali izkoriščanje dušika v kmetijstvu (npr. 
gnojenje na podlagi Nmin analiz, ozelenitve) in s tem prispevali k zmanjšanju emisij prek manjše porabe 
mineralnih gnojil. V tem pogledu so pomembni ukrep Ekološko kmetovanje (EK) in nekatere izbrane 
operacije ukrepa KOPOP (petletni kolobar (POZ_KOL), Nmin analiza (POZ_NMIN, HML_NMIN), 
gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi emisijami v zrak (POZ_NIZI, HML_NIZI, TRZ_I_NIZI, 
TRZ_II_NIZI), setev rastlin za podor (POZ_POD, VOD_POD), ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL, 
VOD_ZEL), neprezimni medonosni posevki (POZ_NEP, VOD_NEP), pokritost tal v medvrstnem prostoru 
(HML_POKT), konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ), gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi (SAD_EKGN, VIN_EKGN), pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino 
(SAD_POKT), pokritost tal v vinogradih z negovano ledino (VIN_POKT), pokritost tal preko zime v 
vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino (VIN_MEDV), gnojenje samo z organskimi 
gnojili v omejeni količini (HAB_ORGG), varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi 
elektroograjami in elektromrežami (KRA_OGRM), varovanje črede ob prisotnosti pastirja (KRA_VARPA), 
varovanje črede s pastirskimi psi (KRA_VARPP), paša po čredinkah na planini (KRA_CRED) in planinska 
paša s pastirjem (KRA_PAST). Vsota površin v ukrepu Ekološko kmetovanje in v izbranih operacijah 
ukrepa KOPOP, ki niso bile hkrati tudi v ukrepu Ekološko kmetovanje, je v letu 2018 znašala 252.296 ha, 
kar predstavlja 41,7 % vseh kmetijskih zemljišč (podatki o vlogah). Posebej velja izpostaviti gnojenje njiv 
in vrtov na podlagi Nmin analize (POZ_NMIN), ki se je v obdobju PRP 2014-2020 v primerjavi s preteklim 
obdobjem zelo povečalo (od približno 45.000 ha na 63.000 ha) in smo ga v letu 2018 izvajali na 35,2 % 
vseh njiv (podatki o vlogah). K manjšim emisijam amonijaka je prispeval tudi ukrep Naložbe v osnovna 
sredstva (M04). Do konca leta 2018 je bilo odobreno 59 naložb za nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme, ki je namenjena gnojenju z gnojevko v pasovih in vbrizgavanje gnojevke v tla (odobreno 406.511 
€). Na kmetijah z naložbami v to opremo redijo 5.257 GVŽ, ki predstavljajo 1,26 % vseh GVŽ v Sloveniji.

V okviru ukrepa Sodelovanje (M16) sta bila odobrena dva projekta s področja pridelovanja zrnatih stročnic 
in travno-deteljnih mešanic, ki bosta prispevala k zmanjšanju emisij didušikovega oksida prek simbiotske 
vezave dušika in posledično manjše uporabe mineralnih gnojil.

S PRP 2014-2020 je začela Slovenija spodbujati tehnike gnojenja z nizkimi emisijami (POZ_NIZI, 
HML_NIZI, TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI). Te tehnike prispevajo predvsem k manjšim emisijam amonijaka, 
delno pa tudi k manjšim emisijam didušikovega oksida. Gnojenje z gnojevko v pasovih in vbrizgavanje 
gnojevke v tla na njivah in travnikih sta v Sloveniji novost. Na njivah se je nova tehnika hitro razširila in 
smo jo v letu 2018 izvajali že na 11,0 % njiv (20.070 ha, podatki o vlogah). Na travnikih je izvajanje 
zahteve v primeru TRZ_I pogojevano s puščanjem nepokošenega pasu, v primeru TRZ_II pa z opustitvijo 
siliranja travniške krme. Pogojevanje je bilo verjetno glavni vzrok, da se kmetje za izvajanje teh zahtev 
(TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI) niso odločali v večjem obsegu (skupaj le na 596 ha, ki predstavljajo manj kot 
0,2 % skupne površine trajnih travnikov in pašnikov). Kmetije, ki gospodarijo na trajnem travinju, 
razpolagajo z velikimi količinami živinskih gnojil in zato menimo, da je pogojevanje teh zahtev ena od 
pomembnejših slabosti PRP. Ocenjeno je bilo, da so se zaradi uvajanja tehnik z nizkimi emisijami na njivah 
in travinju (POZ_NIZI, TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI) emisije amonijaka v letu 2017 zmanjšale za 219 t 
(1,30 % od vseh emisij v kmetijstvu), emisije didušikovega oksida pa za 1.860 t ekv. CO2 (0,11 % od vseh 
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emisij v kmetijstvu).

PRP 2014-2020 je nadaljeval z ukrepi za ozelenitev njiv po spravilu glavnega posevka in prek zime. 
Ozelenitve zadržijo del dušika, ki bi se sicer v času nasičenosti tal z vodo spral v podzemne in površinske 
vode. Ozelenitev njivskih površin (POZ_POD, VOD_POD, VOD_ZEL, POZ_ZEL, POZ_NEP, 
VOD_NEP) smo v letu 2017 izvajali na 56.182 ha (30,9 % vseh njiv). Ocenjeno je bilo, da so se zaradi 
ozelenitve njiv emisije amonijaka v letu 2017 zmanjšale za 53 t (0,31 % od vseh emisij v kmetijstvu), 
emisije didušikovega oksida pa za 4.770 t ekv. CO2 (0,28 % od vseh emisij v kmetijstvu).

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Program razvoja podeželja je znatno prispeval k zmanjšanju emisij didušikovega oksida in amonijaka, ni pa 
oblikoval ustreznih operacij/zahtev za zmanjševanja emisij metana iz prebavil rejnih živali. Tudi za gradnjo 
majhnih in mikro bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko zmanjšali emisije metana iz skladišč za živinska 
gnojila, kljub možnostim financiranja, ni bilo interesa. Od številnih aktivnosti za zmanjšanje emisij 
didušikovega oksida in amonijaka s kmetijskih zemljišč izpostavljamo gnojenje z gnojevko v pasovih in 
vbrizgavanje gnojevke v tla na njivah in travnikih, ki sta v Sloveniji novost. Na njivah se je nova tehnika 
hitro razširila, na travnikih pa smo jo zaradi pogojevanja z drugimi zahtevami KOPOP izvajali v zelo 
omejenem obsegu.

 

Priporočila

Predlagamo, da se pogojevanje izvajanja sicer zelo učinkovitih zahtev TRZ_I_NIZI TRZ_II_NIZI odpravi.

7.a15) CEQ15-5E - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo shranjevanje in sekvestracijo ogljika 
v kmetijstvu in gozdarstvu?

7.a15.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode:

- Opisna statistika (opis podatkov o izvajanju ukrepov): S to metodo povzemamo različne opisne podatke 
kot so vsota, deleži, povprečje, minimum, maksimum, velikostne razrede.

Gozdovi in kmetijska zemljišča so ponor ogljikovega dioksida (v letu 2017 gozdovi -1.156 kt, travinje -
345 kt in njive -152 kt). PRP je prispeval k povečanju zalog ogljika v gozdovih s sofinanciranjem 
odprave škode in obnove gozda po naravnih nesrečah.

Za nakup sadik gozdnega drevja, ki so bile sajene na površinah saniranih gozdov zaradi poškodb po ujmah, 
so bile odobrene vloge za 707 ha. Na kmetijskih zemljiščih so se izvajale številne aktivnosti za povečanje 
zalog ogljika v tleh. Na 44,3 % njiv in trajnih nasadov se je izvajala vsaj ena izmed operacij/zahtev, ki 
prispevajo k sekvestraciji in shranjevanju ogljika v tleh (POZ_KOL, POZ_POD, VOD_POD, POZ_NEP, 
VOD_NEP, POZ_ZEL, VOD_ZEL, HML_POKT, POZ_KONZ, SAD_POKT, VIN_POKT, VIN_MEDV, 
EK na njivah). Gre za prakse, ki naj bi glede na referenčno prakso (tj. zgolj zaoravanje žetvenih ostankov), 
povečale vnos ogljika v tla za 11 %[1]. Posebej velja omeniti spodbujanje konzervirajoče obdelave tal 
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(POZ_KONZ), ki smo jo leta 2018 izvajali na 14,2 % vseh njiv. K sekvestraciji in shranjevanju ogljika v 
tleh prispeval tudi podukrep Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (M04.1). Do konca leta 2018 je 
bilo podprtih 419 naložb v nakup kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal (odobreno 
2.667.472 €). Kmetije s temi naložbami obdelujejo 47.792 ha njiv, ki predstavljajo (26,3 % vseh njiv). 
Glede na obsežno gnojenje z živinskimi gnojili (bilančni računi za obdobje 2013–2017 kažejo, da z 
živinskimi gnojili povprečno vnesemo 48,5 kg N na ha letno, kar ustreza približno 12 t hlevskega gnoja) 
menimo, da so ukrepi PRP za povečanje in ohranjanje zalog ogljika v tleh zadostni.

 

[1] IPCC Guidelines for national Greenhouse Gas Inventories

7.a16) CEQ16-6A - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo diverzifikacijo, ustanavljanje in 
razvoj malih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest?

7.a16.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode:

- Opisna statistika (opis podatkov o izvajanju ukrepov): S to metodo povzemamo različne opisne podatke 
kot so vsota, povprečje, minimum, maksimum, velikostne razrede in različne grafične izrise.

- Korelacijski koeficienti: S to metodo preverjamo morebitno statistično značilno povezavo med dvema 
preučevanima spremenljivkama, najpogosteje med različnimi relevantnimi dejavniki na preučevan kazalnik. 
-DID metoda (37): Z metodo razlika v razliki bomo preverili kaj se je z upravičenci dejansko zgodilo 
(intervencija prisotna) in kaj bi se z upravičenci zgodilo v primeru odsotnosti interveniranja.

Kvalitativne metode:

- Fokusna skupina

Na podlagi odobrenih vlog ocenjujemo, da ukrepi znotraj Programa razvoja podeželja pomembno 
prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju. V analizo, ki obravnava prispevek PRP 
pri ustvarjanju novih delovnih mest, so bili vključeni štirje podukrepi (M06.4, M08.6, M16.4 in 
M16.9), medtem ko pri podukrepu 16.2 za ta namen še ni bila potrjena nobena vloga. Pomemben izziv 
PRP na področju ustanavljanja delovnih mest na podeželju je neizvajanje podukrepa M06.4, saj je 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ključno, ko govorimo o novih delovnih mestih.

Za izračun ciljnega kazalnika T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti se upošteva število 
ustvarjenih delovnih mest v okviru podukrepov M06.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti ter podukrepa M08.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Podukrep M06.4 predstavlja posebnost med ukrepi, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja. Za 
njega se ne predvideva podpora v obliki nepovratnih sredstev, ampak se izvaja s pomočjo finančnih 
instrumentov v obliki garancij. Ker so bili ti potrjeni šele s 4. spremembo PRP 2014–2020 (sprejeta 30. 4. 
2018), se ta ukrep do sedaj še ni pričel izvajati.

Tako je bilo v dosedanjem izvajanju programa predvidenih 164 delovnih mest le iz naslova podukrepa 
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M08.6, kar predstavlja 46,9 % zastavljenega cilja. V okviru zaključenih in izplačanih naložb je bilo že 
ustvarjenih 46 novih delovnih mest, od tega 43 delovnih mest za moške in tri delovna mesta za ženske. 

Pri podukrepih s sekundarnim prispevkom (M16.4, M16,9 in M19.2) se na podlagi odobrenih vlog 
predvideva ustanovitev 37 delovnih mest. Tri delovna mesta za polovični delovni čas so predvidena pri 
vodilnih partnerjih v okviru podukrepa M16.4, 5,5 delovnih mest bo ustvarjenih pri podukrepu 16.9 , 
medtem ko je bilo okviru podukrepa M19.2- LEADER na ravni izplačanih vlog, glede na poročila LAS, 
ustvarjenih 30 delovnih mest.

Pomemben izziv PRP na področju ustanavljanja delovnih mest na podeželju je neizvajanje podukrepa 
M06.4, saj je vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ključno, ko govorimo o novih delovnih mestih. 
Eden izmed glavnih razlogov za takšno stanje je najverjetneje finančna konstrukcija ukrepa, saj je 
predvideno izvajanje v celoti preko finančnih instrumentov (garancij).

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Ocenjujemo, da je izvajanje podukrepa M08.6 ustrezno. Diverzifikacijo nekmetijskih dejavnosti na 
podeželju se trenutno podpira predvsem v okviru ukrepa M19-LEADER, pozitivno pa prispeva k 
ustvarjanju novih delovnih mest v nekmetijskih dejavnostih. Ukrep M16-Sodelovanje ima predvsem 
posreden vpliv na spodbujanje diverzifikacije, prispeva pa k zagotavljanju manjšega števila delovnih mest.

 

Priporočila

1. Zaradi velikega zamika pri izvajanju podukrepa M06.4-Podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti bi bilo ob vzpostavitvi finančnih instrumentov smiselno izvesti promocijske 
aktivnosti.

2. Za samo izvajanje podukrepa M06.4 bi bilo smotrno zagotoviti tudi nepovratna sredstva, saj je brez teh 
interes upravičencev za podporo precej pod vprašajem. V bazi podatkov bi bilo smiselno spremljati tudi 
podatke o starostni in izobrazbeni strukturi novo ustvarjenih delovnih mest.

7.a17) CEQ17-6B - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP podprlo lokalni razvoj podeželskih območij?

7.a17.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode:

- Opisna statistika (opis podatkov o izvajanju ukrepov): S to metodo povzemamo različne opisne podatke 
kot so vsota, povprečje, minimum, maksimum, velikostne razrede in različne grafične izrise.

- Korelacijski koeficienti: S to metodo preverjamo morebitno statistično značilno povezavo med dvema 
preučevanima spremenljivkama, najpogosteje med različnimi relevantnimi dejavniki na preučevan kazalnik.

 Kvalitativne metode:
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- Fokusna skupina, intervju: Krajši razgovori odprtega tipa, kjer smo povabili predstavnike MKGP, 
ARSKTRP in upravljavce LAS, s katerimi bomo pridobili nekatera mnenja in predloge.

- Vprašalnik: Upravljavcem LAS je bil poslan strukturiran samoevalvacijski vprašalnik, ki ga bodo izpolnili 
v okviru obveznega poročanja.

V analizo, ki obravnava prispevek PRP k lokalnemu razvoju podeželskih območij, so bili vključeni vsi 
podukrepi, ki se izvajajo v okviru ukrepa M19. V Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 deluje 
37 lokalnih akcijskih skupin (LAS). Za te so potrjene strategije lokalnega razvoja (SLR), ki se 
izvajajo na celotni površini države. Delež podeželskega prebivalstva vključenega v LAS v okviru 
ukrepa M19 je konec leta znašal 69 %. S tem je bil prvi cilj tega prednostnega področja (65,57 % 
vključenega prebivalstva) že presežen. V celotnem programskem obdobju bi naj bilo s podprtimi 
operacijami v okviru podukrepa M19.2 ustvarjenih 66 delovnih mest. Do konca leta 2018 je bilo na 
podlagi zaključenih operacij dejansko ustvarjenih 30 delovnih mest, kar pomeni, da je bilo doseženo 
45,45 % ciljne vrednosti.

Ukrep M19 (LEADER) je postal del širšega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), pri 
čemer poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sodelujeta tudi Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo ter Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru PRP je za celotno programsko 
obdobje na voljo 53.365.614 € sredstev.

V Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 deluje 37 lokalnih akcijskih skupin. Za te so potrjene 
strategije lokalnega razvoja, ki se bodo izvajale na celotni površini države. Za pripravo strategij lokalnega 
razvoja so lokalne akcijske skupine v okviru podukrepa M19.1(pripravljalna podpora) prejele 401.663 €.

Do 31.12.2018 je bilo iz Programa razvoja podeželja v okviru ukrepa M19 (LEADER) odobrenih 
13.788.520 € sredstev, kar predstavlja več kot polovico (52 %) razpoložljivih sredstev za ta ukrep. 
Izplačanih je bilo 4.075.378 € sredstev, kar predstavlja skoraj 8% razpoložljivih sredstev za ta ukrep. V letih 
2016 in 2017 so potekala le izplačila obveznosti iz preteklega programskega obdobja. Skupaj je bilo za 21 
operacij izplačano 724.949 €.

Za izvajanje operacij v okviru strategij lokalnega razvoja (podukrep M19.2) je do 31. 12. 2018 prispelo 359 
vlog. Odobrenih je bilo 279 vlog v skupni vrednosti 13.063.571 € (35 % razpoložljivih sredstev),  izplačanih 
pa 29 vlog v višini 849.2424 € (dobra 2 % razpoložljivih sredstev). Celotna vrednost odobrenih naložb 
znaša 21.219.249 €.  Potrebno je poudariti, da je število zaključenih operacij manjše, ker se nekatere 
operacije izvajajo v več fazah. Do konca leta 2018 je bilo v celoti zaključenih in izplačanih 13 operacij, pri 
16-ih operacijah pa so bile zaključene posamezne faze.

V povprečju je bilo za eno operacijo odobrenih 46.823 € javnih sredstev, celotna vrednost naložb pa v 
povprečju znaša 76.055 na odobreno operacijo. Stopnja sofinanciranja v povprečju znaša 62 %. Glede na 
odobrena sredstva so bile najmanjše operacije odobrene v LAS Lastovica, kjer so v povprečju dobili 9.211 € 
na operacijo, medtem ko v LAS Gorenjska košarica izvajajo največje operacije med LAS in v povprečju 
prejmejo 156.084 € javnih sredstev na odobreno operacijo.

Do konca leta 2018 je 7 LAS zaključilo 13 operacij. Med njimi po številu zaključenih operacij prednjači 
LAS Mežiške doline s štirimi zaključenimi operacijami. Zaradi majhnega števila zaključenih operacij (13) 
znaša povprečno število zaključenih operacij ali iniciativ posamezne LAS /1.000 prebivalcev zgolj 0,06, 
najvišjo vrednost pa dosega LAS Mežiške doline, kjer so zaključili 0,16 operacije na 1000 prebivalcev.

Za podukrep M19.3-Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je v tem 
programskem obdobju skupaj na voljo 4.000.000 € sredstev. Do konca leta 2018 so bili objavljeni štirje 
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javni razpisi. Na prvih treh razpisih je bilo v okviru tega podukrepa odobrenih 60 vlog v skupni vrednosti 
2.699.633 € (68 %), izplačil pa še ni bilo.

Za delovanje lokalnih akcijskih skupin in animacijo območja je v okviru podukrepa M19.4 na voljo 
11.355.843 € sredstev. Do konca leta 2018 je bilo za tekoče stroške in stroške animacije izplačanih 
2.099.524 €, od tega 1.091.753 € za stroške animacije ter 1.007.772 € za tekoče stroške. Zaradi zamude, ki 
je nastala pri potrjevanju strategij lokalnega razvoja in dolgotrajnih postopkov odobritve operacij so bile 
uveljavljene spremembe, ki so skrajšale postopke odobritve vlog ter poenostavile merila za delovanje LAS 
in animacijo območja. K skrajšanju postopkov so pomembno prispevale tudi LAS, ki v odobritev pošiljajo 
vedno boljše pripravljene vloge.

Kazalnik »Število prebivalcev LAS, ki imajo koristi od izboljšanih storitev/infrastrukture« je izračunan 
tako, da so upoštevane vse odobrene operacije, ki prispevajo k tematskemu področju Razvoj osnovnih 
storitev glede na lokacijo naložbe. Izračunano je bilo skupno število prebivalcev po občinah, pri čemer je 
bilo uporabljeno enojno štetje. Do konca leta 2018 je bilo v 118 občinah izvedeno 184 operacij, ki so 
prispevale k temu tematskemu področju. V teh občinah živi 731.385 prebivalcev, kar predstavlja 51 % 
podeželskega prebivalstva, ki ima koristi od izvedenih operacij.

V dosedanjem izvajanju operacij v okviru podukrepa M19.2 je 17 LAS ustvarilo 30 delovnih mest. To 
pomeni, da so le-te v povprečju ustvarile 1,8 delovnega mesta na LAS. Glede na spolno strukturo je bilo 
ustvarjenih 14,5 delovnih mest za moške in 15,5 delovnih mest za ženske. Med LAS-i, ki so ustvarila 
delovno mesto prednjačita LAS Dolenjske in Bele Krajine ter LAS Zasavje s štirimi delovnimi mesti.

Glede na sektor prijavitelja je bilo 14 delovnih mest (47 % od vseh) ustvarjenih v ekonomskem sektorju, 
nadaljnjih 11 v javnem sektorju, medtem ko je bilo 5 delovnih mest ustvarjenih v družbenem sektorju. Med 
prijavitelji iz ekonomskega sektorja, ki so ustvarila delovno mesto prevladujejo podjetja (9), 4 nosilci 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in 1 samostojni podjetnik. Med temi podjetji sta tudi dve socialni podjetji 
in eno invalidsko podjetje. Med prijavitelji iz javnega sektorja prevladujejo javni zavodi, ki delujejo na 
področju kulture in turizma ter občine, medtem ko med prijavitelji v družbenem sektorju prevladujejo 
različna društva, ki delujejo na lokalnem nivoju.

Na osnovi vsebinskega opisa operacij je bilo znotraj podukrepa M19.2 opredeljeno, 165 operacij, kar 
predstavlja več kot tri četrtine (76,0 %) vseh inovativnih operacij na ravni PRP 2014-2020.  Za te operacije 
je bilo odobreno 8.294.476 € javnih sredstev, kar predstavlja 64 % vseh odobrenih sredstev v okviru 
podukrepa M19.2. Inovativne operacije, ki jih izvajajo LAS-i pa so predvsem povezani z uvedbo novih 
produktov ali storitev v lokalno okolje (primer: električno kolo/avto), izboljšanjem kvalitete življenja in 
lokalne ekonomije preko dodatne turistične ponudbe, ohranjanjem dediščine in spodbujanjem 
medgeneracijskega povezovanja predvsem z vzpostavitvijo kulturnih centrov in prostorov (parki), kjer je 
možno medgeneracijsko druženje. Prav tako je nekaj projektov usmerjenih tudi v izobraževanje, predvsem 
preko vzpostavitev učnih poti v naravi. Inovacije se odražajo predvsem preko vpeljav novih produktov ali 
storitev v lokalno okolje, z namenom izboljšanja kakovosti življenja na podeželju.

Na podlagi pregleda strategij lokalnega razvoja je bilo ugotovljeno, da se struktura LAS glede na vrsto in 
število članov med posameznimi LAS precej razlikuje. V LAS je vključenih 2.568 partnerjev. Skoraj 
polovica (49 %) partnerjev je predstavnikov civilne družbe, nadaljnjih 28 % je predstavnikov ekonomskega 
sektorja, nekaj manj kot četrtina (23 %) pa je predstavnikov javnega sektorja. Najmanjše število partnerjev 
je v LAS Med Snežnikom in Nanosom kjer je vključenih 20 različnih partnerjev, največje število partnerjev 
pa imajo v LAS Drava kjer je vključenih 167 različnih partnerjev. V samoevalvacijskem vprašalniku je 26 
LAS (70% vseh LAS) odgovorilo, da se število vključenih partnerjev v SLR povečuje, več kot polovica (18 
LAS) pa jih ocenjuje, da so vzpostavili učinkovito partnerstvo. Med udeleženci fokusne skupine je bilo 
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izpostavljeno, da se skupno število partnerjev bistveno ne spreminja. Poudarjeno je bilo, da veliko število 
partnerjev še ne pomeni učinkovitega partnerstva. Izpostavljeno je bilo, da je je potrebno prilagoditi 
strukturo upravljanja LAS saj samo načelo tripartitnosti ne zagotavlja učinkovite absorpcije sredstev. 
Največjo težavo predstavlja neaktivnost partnerjev iz ekonomskega sektorja, ki so zaradi dolgotrajnega 
potrjevanja SLR izgubili interes za izvajanje operacij, partnerji iz civilnega sektorja pa nimajo na voljo 
lastnih sredstev. Velikokrat se zgodi, da partnerji, ki prihajajo iz ekonomskega sektorja in civilne družbe 
sicer sodelujejo v izvajanju operacij, vendar z zelo omejenim obsegom odobrenih sredstev. Da bi povečali 
možnosti kandidiranja civilne družbe v izvajanju operacij bi bilo smotrno razmisliti o predfinanciranju 
odobrenih operacij in uvedbi finančnih instrumentov. Društva lahko že sedaj kandidirajo za najem kreditov 
v okviru Slovenskega regionalno razvojnega sklada, vendar se tega ne poslužujejo v dovolj veliki meri. 
Predlagano je bilo, da se preuči možnost predfinanciranja operacij na način, da bi del sredstev (npr. v višini 
40 %) upravičenci prejeli ob potrditvi operacije, preostanek pa ob zaključku operacije.

Kazalnik Število udeležencev lokalnih iniciativ predstavlja število partnerjev, ki so do konca leta 2018 
prejeli odobrene vloge. V operacijah je sodelovalo 1.048 partnerjev. Glede na status upravičenca 
prevladujejo občine (26 %), društva (20 %) in javni zavodi (19 %). Občine in javni zavodi so prejeli kar 62 
% vseh odobrenih sredstev, predstavniki civilne družbe pa so prejeli le dobrih 7 % vseh odobrenih sredstev. 
To kaže, da se predstavniki civilne družbe v manjši meri prijavljajo operacije, ker s težavo zagotovijo 
potreben delež sofinanciranja. Kazalnikov Delež žensk izmed udeleženci lokalnih iniciativ in Delež 
udeležencev, ki sodijo med ranljive skupine izmed vseh udeležencev lokalnih iniciativ ni bilo mogoče 
izračunati, ker jih v bazi podatkov ne beležijo.

Ker do konca leta 2018 ni bilo na voljo podatkov o zadovoljstvu prebivalcev z lokalnimi iniciativami 
izračuna kazalnika »Delež prebivalcev na območjih, pokritih s strani SLR, ki so zadovoljni z lokalnimi 
iniciativami«, ni bilo mogoče izračunati. Predstavniki LAS so na fokusni skupini poudarili, da partnerji ki 
prihajajo iz ekonomskega sektorja ne vidijo ekonomskih koristi za sodelovanje v SLR, predstavniki civilne 
družbe pa nimajo denarja, da bi se lahko aktivneje vključili v izvajanje operacij. Izpostavljeno je bilo tudi, 
da so strategije lokalnega razvoja pripoznane kot pomembni razvojni dokumenti na lokalni ravni, vendar je 
prevelik vpliv občin, ki velikokrat razumejo ukrep LEADER kot dodatni vir sredstev za izgradnjo 
infrastrukture.

Delež podprtih dejavnosti /operacij LEADER, ki podpirajo biotsko raznovrstnost, boljše upravljanje vode in 
tal je izračunan na podlagi sekundarnega prispevka odobrenih operacij v okviru podukrepa M19.2. Do 
konca leta 2018 je bilo odobrenih 32 operacij, ki neposredno ali posredno podpirajo ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Za te operacije je bilo odobrenih 1.962.267 € sredstev, celotni obseg naložb pa je znašal 
3.154.324 €. Te operacije je izvedlo 17 LAS. Nadaljnjih osem operacij prispeva k boljšemu upravljanju 
vode in tal. Za te operacije je bilo odobrenih 1.962.267 € sredstev, celotni obseg naložb pa je znašal 
3.154.323 €.

Na podlagi vsebinskega pregleda odobrenih operacij je bilo do konca leta 2018 odobrenih 47 operacij (16,8 
%), ki neposredno ali posredno prispevajo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine na podeželju. Za te 
operacije je bilo odobreno 2.078.355 €, celotna vrednost odobrenih naložb pa znaša 3.492.510 €. Med 
operacijami prevladujejo takšne , ki neposredno povezujejo turizem in kulturno dediščino, oziroma gre za 
obnovo objektov kulturne dediščine, ki prispevajo k izboljšanju osnovnih storitev in izboljšujejo kvaliteto 
življenja na podeželju.

Lokalne akcijske skupine so na podlagi samoevalvacijskega vprašalnika poročale, da je bilo do konca leta 
2018 ohranjenih 65 delovnih mest pri čemer je bilo 44 ohranjenih delovnih mest v okviru izvajanja operacij 
in 21 ohranjenih delovnih mest v okviru vodenja in animacije LAS. Potrebno je poudariti, da so LAS-i 
poročali o skupnem številu ohranjenih delovnih mest v okviru izvajanja strategij lokalnega razvoja. To 
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pomeni, da so upoštevana tudi delovna meta, ki so bila ohranjena s pomočjo Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, zaradi česar je dejanski prispevek PRP, k 
doseganju tega kazalnika nekoliko manjši.

Glede na odziv iz fokusne skupine LEADER je stopnja sodelovanja med LAS v okviru podukrepa M19.3 
zelo dobra. Kot največjo prednost izpostavljajo, da operacije sodelovanja močno prispevajo pri reševanju 
skupnih problemov in prispevajo h kroženju idej. Do konca leta 2018 so bili objavljeni štirje javni razpisi. 
Na prvih treh razpisih je bilo odobrenih 60 vlog v skupni vrednosti 2.699.633 € (68 % razpoložljivih 
sredstev), medtem ko za četrti javni razpis odločbe še niso bile izdane. Na prvih treh razpisih 35 LAS je 
prijavilo 46 operacij sodelovanja. Odobrenih je bilo 15 operacij 29-im LAS. Največje število LAS v 
odobrenem projektu je šest. Udeleženci na fokusni skupini LEADER so potrdili, da je v tem programskem 
obdobju zelo velik interes za ta podukrep in da bi bilo potrebno zanj nameniti več sredstev. V naslednjem 
programskem obdobju bi bilo potrebno spremeniti način potrjevanja projektov. Na fokusni skupini je bilo 
izpostavljeno, da če nastane projekt sodelovanja v okviru SLR bi lahko vsi partnerji oddali eno vlogo, ne pa 
tako kot sedaj, ko morajo oddati vsak svojo vlogo.

Do konca leta 2018 je bilo odobrenih 38 operacij, ki prispevajo k boljši vključenosti ranljivih skupin. Pri 
tem so upoštevane vse odobrene vloge v katerih je upravičenec ranljiva ciljna skupina ali socialno podjetje. 
To predstavlja 13,6 % vseh odobrenih operacij. Za ta namen je bilo odobrenih 1.337.272 €, celotna vrednost 
odobrenih naložb pa znaša 2.205.935 €. Na fokusni skupini je bilo posebej izpostavljeno, da je zaradi 
velikega števila odobrenih operacij, ki posredno ali neposredno prispevajo k temu tematskemu področju (98 
odobrenih vlog), bi bilo potrebno v naslednjem programskem obdobju vključiti tudi sredstva Evropskega 
socialnega sklada.

Med ukrepi s sekundarnim prispevkom na lokalni razvoj podeželskih območij je potrebno izpostaviti ukrep 
M16 Sodelovanje. V okviru podukrepa M16.4 so bile odobrene štiri vloge v skupni vrednosti 196.463 €, ki 
so namenjeni izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve 
lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. V partnerstva je bilo vključenih 68 partnerjev, 
od tega je bilo 61 kmetijskih gospodarstev. Pri podukrepu M16.9, katerega namen je diverzifikacija 
kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, 
ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani je bilo do konca leta 2018  odobrenih  deset 
vlog v skupni višini 407.811 €. V partnerstva v okviru tega podukrepa je bilo vključenih 36 partnerjev, pri 
čemer je bilo 17 kmetijskih gospodarstev. Delež kmetijskih  gospodarstev, ki prejemajo podporo za 
sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah 
proizvajalcev v okviru ukrepa M16 znaša 0,11 % od vseh kmetijskih gospodarstev.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Izvajanje ukrepa M19 je zadovoljivo. S sprejetimi spremembami organa upravljanja, kadrovsko okrepitvijo 
na ARSKTRP ter prilagoditvijo nekaterih administrativnih postopkov so se precej skrajšali roki odobritve 
operacij in potrjevanja sprememb SLR.

Na celotni površini države so vzpostavljena partnerstva, kjer pa ugotavljamo, da bi bilo potrebno povečati 
vlogo ekonomskega sektorja in civilne družbe pri izvajanju operacij.

Izvajanje ukrepa ima velik vpliv na ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest.

Kaže se izrazito velik inovativni potencial odobrenih operacij v okviru podukrepa M19.2, saj le-te 
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predstavljajo več kot tri četrtine (76 %) od vseh inovativnih operacij v okviru PRP.

Odobrenih je bilo 47 operacij, ki prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine, kar kaže na potrebo po 
tovrstnih naložbah, ki imajo sinergijske učinke predvsem z naložbami v turizem in izboljšanje kakovosti 
življenja na podeželskih območjih.

Ocenjujemo, da udi ukrep M16 pozitivno prispeva k lokalnemu razvoju podeželskih območjih podeželskih 
območij.

 

Priporočila

1. V naslednjem programskem obdobju bi bilo smiselno, da se poenotijo merila in kriteriji za potrjevanje 
operacij med vsemi skladi, ki so vključeni v izvajanje SLR.

2. Zaradi velikega interesa in že porabljenih sredstev v okviru podukrepa M19.3-Sodelovanja med LAS, bi 
bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

3. S ciljem povečanja vloge ekonomskega sektorja in civilne družbe pri izvajanju operacij bi bilo smotrno 
razmisliti o pred financiranju odobrenih operacij in uvedbi finančnih instrumentov.

4. Zaradi velikega števila operacij, ki prispevajo k večji vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih 
skupin, bi bilo potrebno v naslednjem programskem obdobju angažirati tudi sredstva Evropskega socialnega 
sklada.

5. Smiselno bi bilo vrednotiti ukrep CLLD kot celoto, saj različni skladi vzajemno prispevajo k 
uresničevanju ene SLR.

7.a18) CEQ18-6C - V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP izboljšalo dostop do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihovo uporabo in kakovost?

7.a18.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode

- Opisna statistika (opis podatkov o izvajanju ukrepov): S to metodo povzemamo različne opisne podatke 
kot so vsota, deleži, povprečje, minimum, maksimum, velikostne razrede in različne grafične izrise.

Ukrep M07.3 se v obravnavanem obdobju ni izvajal.

7.a19) CEQ19-PE - V kolikšni meri so sinergije med prednostnimi nalogami in prednostnimi področji 
povečale učinkovitost PRP?

7.a19.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za opredelitev sinergij med prednostnimi področji in nalogami ter vpliv tega na učinkovitost PRP 
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uporabljamo eno merilo za presojo, za njegovo merjenje pa 21 od 25 skupnih kazalnikov rezultata in dva 
krovna dodatna kazalnika. Prvi dodatni kazalnik se nanaša na sekundarne učinke skupnih kazalnikov 
rezultata, katere s ciljem identifikacija učinkov ukrepov na druga prednostna področja, v okviru katerih niso 
programirani, ločujemo od primarnih učinkov, kot opisano v metodologiji spodaj. V okviru drugega 
dodatnega kazalnika opredeljujemo interakcije med ukrepi, in sicer na podlagi razgovorov v okviru fokusne 
skupine za strokovnjake.

Ključne možne sinergije ugotavljamo med naslednjimi ukrepi/prednostnimi področji:

 M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (PP2B) > PP2A: 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 
(glej R3, verifikacija na fokusni skupini) (Mladi kmetje na kmetijah pogosto uvedejo nove produkte, 
kmetijo posodobijo ali preusmerijo, kar ima sinergijski učinek na PP2A)

 M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (PP 3A) > PP2A: 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 
(glej R4 in ostale kazalnike znotraj SVV 6) (Ukrep M03.1 na PP2A vpliva na način, da se izdelkom, 
vključenim v sheme kakovosti dvigne prepoznavnost in posledično tudi povpraševanje, kar poveča 
ekonomsko uspešnost vključenih proizvajalcev)

 M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (PP2A) <> PN5 <> PP3B <> PN4

(Ukrep M04.1 na PN5 in PN4 vpliva preko podpore za naložbe, v okviru katerih se kupi nova 
mehanizacija, ki ima manj izpusta škodljivih snovi v okolje ali pa so naložbe prilagojene na okoljske 
spremembe (protitočne mreže), na PP3B vpliva prav tako preko naložb, ki so usmerjenek prilagajanju na 
podnebne spremembe)

 M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov <> PN5 <> 
PP2A (ukrep M04.4 na PP2A vpliva na način, da naložbe podprte s tem ukrepom kmetijam 
omogočijo večjo produktivnost oz. izboljšanje procesa pridelave/predelave in tako vplivajo na 
ekonomsko uspešnost; na PN5 pa vpliva preko naložb, ki so lahko usmerjene v učinkovitejšo rabo 
virov, ali pa je tip naložbe takšen, da podpira prehod na nizkoogljično gospodarstvo).

 M10: Talni pokrov, tehnike oranja, minimalna obdelava, konzervacijsko kmetijstvo <> PP5E 
Spodbujanje shranjevanja in sekvestracije ogljika v kmetijstvu in gozdarstvu (vpliv tega ukrepa na 
PN5E se kaže predvsem v tehnikah kmetovanja, ki prispevajo k sekvestraciji ogljika; glej R20)

M19.2: Izvedba aktivnosti znotraj lokalnega razvoja (PP6B) <> PP2A <> PP3A <>v omejenem obsegu 
celotna PN 5 <> PN4 <> PN1(projekti LAS večinoma niso usmerjeni zgolj v eno prednostno nalogo 
ampak znotraj enega projekta sledijo ciljem več PN.  Na PP2A vplivajo preko delavnic in izobraževanj 
(učnih poti), na PP3A s spodbujanjem trženja na lokalni ravni, na PN5 preko spodbujanja učinkovite 
rabe energije in inovativnih produktov za prilaganja na podnebne spremembe ter tehnik kmetovanja, ki 
prispevajo k sekvestraciji ogljika, na PN4 preko projektov kot so: Izgradnja trajnostnega sadnega gozda 
po permakulturnih načelih za vzpostavitev izgubljenih habitatov in dviga biodiverzitete, nakup 
električnih vozil, ponovni nasadi dreves, ki so bila uničena v žledolomu, vzpostavitev učnih centov, ki 
ozaveščajo o pomenu biodiverzitete, ipd., na PN1 pa preko vzpostavitev medgeneracijskih centrov in 
učnih poti.)

 M14: Dobrobit živali (PP3A) <> PN4A (izvajanje v Natura 2000 območjih, glej PSVV 1/2)

Ukrepi M01, M02 in M16 imajo neposredni učinek na sinergije med ukrepi med prednostnimi nalogami in 
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prednostnimi področji, saj spodbujajo prenose znanja in dobrih praks ter sodelovanje, kar ima pozitiven 
učinek na vsa prednostna področja in naloge. Ukrepa M01 in M02 povečujeta usposobljenost ciljnih skupin 
preko različnih oblik prenosa znanja in svetovanja, te pa lahko preko pridobljenega znanja vplivajo na vse 
prednostne naloge, saj so izobraževanja usmerjena tako k dvigu usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu in 
gozdarstvu (PN1) kot tudi v izboljšanje konkurenčnosti (preko strukturnega prilagajanja, ukrepov za mlade 
kmete) (PN2), prenosu znanja povezanih s kratkimi dobavnimi verigami, lokalnimi trgi ter povezovanjem 
proizvajalcev in ŽPI (PN3), povečanju učinkovitosti uporabe virov (PN5), izboljšanje okoljske učinkovitosti 
(PN4) in trajnostnemu razvoju podeželja (PN6). Ukrep M16 prav tako neposredno vpliva na vse prednostne 
naloge saj spodbuja inovativne oblike prenosa znanja in informacij o potrebah kmetijske prakse ter tako 
akterjem na podeželskih območjih pomaga lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev.

7.a20) CEQ20-TA - V kolikšni meri je tehnična pomoč prispevala k uresničevanju ciljev iz člena 59(1) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člena 51(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013?

7.a20.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za vse cilje tehnične pomoči razen nalog v pristojnosti Mreže za podeželje, ki so vrednotene v okviru 
skupnega vprašanja za vrednotenje št. 21, smo oblikovali enotno merilo za presojo. V okviru ustreznosti 
sodelovanja organov nas zanimata predvsem organ upravljanja (OU) in plačilna agencija (PA).

Za oceno izvajanja tehnične pomoči (M20.1) uporabljamo kvantitativne metode (izračun vrednosti deležev) 
in kvalitativne metode (anketo in intervju).

Ustreznost kadrov za doseganje ciljev PRP ocenjujemo na podlagi števila in zmogljivosti obstoječih kadrov 
ter stopnje njihove fluktuacije; slednje namreč za Organ upravljanja predstavlja tveganje za zamik izvajanja 
PRP oz. zastoj pri izvajanju ukrepov PRP in je po predhodnih razgovorih s strokovnjaki sodeč tovrstne 
zamike že povzročal.

Ali je IT sistem ustrezen za doseganje ciljev ali ne, ocenjujemo na podlagi analize stopnje digitalizacije 
procesov, medtem ko ustreznosti ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen merimo prek vrste 
sprejetih ukrepov in dolžine prijavnega postopka.

Tehnična pomoč pomembno prispeva k uresničevanju ciljev iz člena 59 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 
člena 51(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Trenuten način sodelovanja med ARSKTRP in OU 
ocenjujemo kot ustrezen, prav tako ocenjujemo, da so zaposleni zadovoljni z medsebojnim 
sodelovanjem med organoma. V primerjavi s prejšnjim vrednotenjem je ključna pozitivna 
sprememba visoka stopnja digitalizacije procesov, ki tako zmanjšuje administrativna bremena za 
zaposlene in skrajšuje čas obravnave vlog oz. zahtevkov. Anketa med zaposlenimi tem ugotovitvam 
pritrjuje, saj se raven zadovoljstva zaposlenih v vseh preverjanih kategorijah (sodelovanje med 
ARSKTRP in OU, komunikacija, odzivnost sogovornikov, medsebojni odnosi in IT sistemi) glede na 
vrednotenje v letu 2016 izboljšala.

Vsi, ki so zaposleni iz sredstev tehnične pomoči, so tudi vključeni v izvajanje aktivnosti PRP. Skupaj je tako 
v okviru tehnične pomoči na ARSKTRP in MKGP zaposlenih 119 ljudi. Stopnja fluktuacije je bila leta 2015 
dokaj visoka in sicer je bilo to leto z  največ odhodi (14 na ARSKTRP in 6 na MKGP) od skupno 86 
zaposlenih, potem pa se je število odhodov zmanjšalo. V letu 2016 je bilo skupaj 6 odhodov, v letu 2017 15 
in v letu 2018 10. Število vseh zaposlenih, ki so financirani iz sredstev tehnične pomoči občutno raste: iz 45 
zaposlenih v letu 2014 do 69 zaposlenih v letu 2018 na ARSKTRP in pa 44 zaposlenih v letu 2014 na 50 
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zaposlenih v letu 2018 na MKGP. Ker se vsi kadri razumejo kot ključni kadri, je stopnja fluktuacije ključnih 
kadrov enaka fluktuaciji vseh kadrov.

V letih 2015-2018 se je izvedlo 33 usposabljanj ali izobraževanj za kadre, financirane iz tehnične pomoči ter 
ostalih, ki sodelujejo pri izvajanju PRP. Skupno se je izobraževanj/usposabljanj udeležilo 209 zaposlenih, 
največ se jih je udeležilo strokovnega izpita iz upravnega postopka in obveznega usposabljanja za 
imenovanje v naziv ter izobraževanja o javnem naročanju. Stopnja realizacije načrta usposabljanja kadrov je 
44%, načrtovana izobraževanja pa se niso izvedla zato, ker se izobraževanja sproti prilagajajo potrebam 
zaposlenih, sama izvedba pa je odvisna tudi od razpoložljivih sredstev. Problem je tudi pri usklajevanje 
terminov udeležencev, zato se usmerjajo na individualne oblike izobraževanj.

Znotraj letnega načrta so tudi webinarji in seminarji za specifična znanja s področja kmetijstva, financira se 
tudi udeležba na delavnicah in seminarjih s področja PRP. Mreža pa lahko napotuje člane Mreže kot npr. 
kmetijske svetovalce na strokovne ekskurzije, oglede dobrih praks, ipd.

Stopnjo digitalizacije pri obravnavi vlog in zahtevkov na ARSKTRP ocenjujemo kot visoko in zadovoljivo, 
saj so vsi procesi aplikacijsko podprti. Vloga/zahtevek se odda v elektronski obliki s kvalificiranim 
potrdilom, postopek obravnave (preveritve popolnosti in ustreznosti vlog/zahtevkov, generiranje pozivov na 
dopolnitev, generiranje odločb in pošiljanje v e-hrambo in »X« tabelo (poročevalski sistem EU)) je prav 
tako avtomatski, kakor tudi generiranje plačilnega naloga na podlagi odločbe. Edino delo, ki se opravlja 
ročno, je kontrola oddanih prilog k vlogam/zahtevkom. Poročila o zahtevkih se oddajajo elektronsko, brez 
digitalnega potrdila, sama obravnava poročil pa je trenutno edini proces, ki ni aplikacijsko podprt, je pa v 
izgradnji. IT sistem, vzpostavljen na ARSKTRP ima tudi vgrajene avtomatične kontrole, ki upravičenca 
usmerjajo k pravilni izpolnitvi vlog in zahtevkov za izplačilo, kar posledično razbremenjuje administracijo 
in skrajšuje čas obdelave vlog.

MKGP neposrednega dostopa do sistema nima, vendar pa ARSKTRP za OU redno pripravlja nabore 
podatkov in priporočila: za ukrepe M03, M04, M06, M07, M08, M09, M16 in M19 PRP 2014–2020 
podatke o doseganju fizičnih kazalnikov. Izpis podatkov se pripravi enkrat mesečno, in sicer do 15. dneva v 
mesecu. Podatki se spremljajo za celotno obdobje od začetka izvajanja do konca; za ukrepe M10, M11, M13 
in M14 podatke o doseganju fizičnih kazalnikov. Izpis podatkov se pripravi na določene presečne datume. 
Na OU so s tem sistemom zadovoljni, saj od ARSKTRP redno dobijo širok nabor podatkov in se je tako 
stanje v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem znatno izboljšalo.

Obravnava vlog na ARSKTRP poteka skladno z zakonodajo, in sicer približno 4-5 mesecev, medtem, ko 
obravnava zahtevkov poteka od 3 do 4 mesece. Sama dolžina obravnave je odvisna tudi od ukrepa in pa 
datuma vložitve zahtevka (zahtevki vloženi konec leta, se obravnavajo dlje, zaradi velike količine prejetih 
zahtevkov). Po uredbi 1303/2013/EU je v 132. členu določen rok 90 dni za izplačilo zahtevka. Rok se 
računa od dneva vložitve popolnega zahtevka.

Ukrepi za zmanjšanje administrativnih bremen za upravičence, se odražajo pri poenotenju terminologije in 
pogojev ter obveznosti za upravičence, kar posledično zmanjšuje tveganje za nastanek napak in 
razbremenjuje upravičence pri pridobivanju različnih dokazil, soglasij, ipd. ARSKTRP podatke, ki so na 
voljo v javnih evidencah pridobiva sama, s tem pa se zmanjšujejo stroški, ki jih ima upravičenec s 
pridobivanjem teh podatkov. Uvedena pavšalna plačila pri ukrepih M03.1, M08.4, M16 in M19 so 
povzročila večjo preglednost sistema izračunavanja podpore in zmanjšale administrativno breme tako za 
vlagatelje kot samo administracijo. Prav tako so pri ukrepu M16 pripravljene predloge za projekt, poročilo o 
izvajanju projekta in pogodbo o medsebojnem sodelovanju, poenostavile izdelavo teh dokumentov in jih 
obenem poenotilo, kar bo olajšalo preverjanje teh dokumentov na ARSKTRP.

Zaposlene iz tehnične pomoči na MKGP in ARSKTRP smo v anketnem vprašalniku  povprašali o njihovem 
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zadovoljstvu glede sodelovanja med OU in plačilno agencijo. Večina anketirancev je z delom zadovoljna 
(odgovora »zadovoljen« ali »zelo zadovoljen«) in sicer je s komunikacijo in načinom komuniciranja 
zadovoljnih 81% vprašanih, z izmenjavo podatkov 73%, z medosebnimi odnosi 91% in z odzivnostjo 
sogovornikov 88%. Prav tako smo jih povprašali po stopnji zadovoljstva z izvedenimi usposabljanji ali 
izobraževanji, ki se 77% anketirancev zdijo koristna, 23% pa nekoristna, 72% vprašanih pa meni tudi, da so 
bile izbrane vsebine ustrezne. Preko ankete smo preverili tudi zadovoljstvo zaposlenih z IT sistemom, kjer 
ugotavljamo stopnja zadovoljstva relativno visoka in sicer je 77% vprašanih zadovoljnih z hitrostjo 
delovanja in odzivnostjo sistema, 76% jih je zadovoljnih z uporabniško izkušnjo in 81% jih meni, da so 
vsebine in moduli primerni. Splošna ugotovitev je, da se je raven zadovoljstva zaposlenih v vseh preverjanih 
kategorijah (sodelovanje med ARSKTRP in OU, komunikacija, odzivnost sogovornikov, medsebojni odnosi 
in IT sistemi) glede na vrednotenje v letu 2016 izboljšala.

7.a21) CEQ21-RN - V kolikšni meri je nacionalna mreža za podeželje prispevala k uresničevanju ciljev iz 
člena 54(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013?

7.a21.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za odgovor uporabljamo šest meril za presojo, od njih se štirje nanašajo na skupne splošne cilje mrež za 
podeželje, eden na nacionalni cilj Mreže ter eden na organizacijo in izvajanje Mreže samo.

Za kazalnike stanja in kazalnike učinka je najprimernejša uporaba analize oz. opisne statistike podatkov o 
spremljanju. Gre za izpis iz baze dejavnosti Mreže, ali izračun spremembe spremenljivke prek formule x = 
N2018 – N2014, kot na primer za izračun spremembe števila članov Mreže.

Ti podatki nam sicer prikažejo številčno stanje (uporabnikov, udeležencev na dogodkih, itd.) ob začetku in 
koncu obdobja spremljanja, s čimer nam tudi pokažejo učinek dejavnosti Mreže, a nam ne dajo zadostnega 
vpogleda v njeno izvajanje, zaradi česar za oblikovanje samostoječih zaključkov ali priporočil niso dovolj.

Za oblikovanje zaključkov o učinkovitosti Mreže in predlogov za njen nadaljnji razvoj ugotovitve 
dopolnjujemo s kvalitativnimi metodami. Cilji mreže namreč v središče postavljajo uporabnika – tj. 
upravičence, potencialne upravičence, ekonomske in socialne partnerje, javnost in preostale zainteresirane 
strani. Da bodo izsledki raziskave čim bolj celoviti in pokrivali čim širši krog uporabnikov, uporabljamo 
dve vrsti kvalitativnih metod, in sicer anketo za člane in partnerje usmerjevalne skupine ter (strukturirani) 
intervju s predstavnikom podporne enote Mreže.

Ocenjujemo, da je nacionalna mreža za podeželje pomembno prispevala k uresničevanju ciljev iz 
Člena 54(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, saj se stalno povečuje vključenost deležnikov v izvajanje PRP, 
sodelovanje pri izvajanju aktivnosti s partnerji pa je na zadovoljivi ravni (skupaj s partnerji se izvede 
približno polovica vseh aktivnosti mreže). Vsebinski prispevek Mreže k izvajanju PRP je predvsem z 
vidika priprave in objave informativnih gradiv, novic in podpore EIP Vem točki, pri čemer 
pomemben vir informacij za upravičence predstavljata predvsem spletna stran PRP, spletna stran 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in e-novice PRePlet. 

Prepoznavnost PRP je bistveno boljša med člani Mreže kot upravičenci na splošno, (86% članov 
mreže in 66% upravičencev v splošni anketi pozna PRP »zelo dobro« ali »dobro«), sama 
prepoznavnost mreže pa je med upravičenci na splošno relativno nizka (le 20% jih je odgovorilo, da 
Mrežo poznajo »zelo dobro« ali »dobro«). Zanimivo je tudi to, da upravičenci na splošno glavnino 
informacij o PRP dobijo preko svetovalnih služb, med tem ko med člani mreže za ključni vir 
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informacij velja spletna stran PRP. Iz navedenega lahko sklepamo, da je v prihodnje potrebno več 
naporov vložiti v prepoznavnost mreže.

Pomemben prispevek mreže je tudi na področju spodbujanja inovacij, preko EIP VEM točke in 
delavnic ter srečanj s področja EIP, tematskih in analitskih izmenjav, ogledov dobrih praks ipd. Z 
vidika podpore ukrepom PRP je tako vloga mreže pomembna pri vseh ukrepih, ključna pa je pri 
ukrepu M16, ki podpira ustanavljanje EIP skupin, poleg tega pa je pomembno še sodelovanja z 
LEADER pisarno (M19) in objava informacij o prihodnjih usposabljanjih (M01) zlasti v povezavi u 
usposabljanji za ukrep M10.

Mreža ima veliko potenciala, ko gre za izmenjave v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja 
(ENRD), kjer obstaja še precej potenciala za izboljšave, veliko potenciala pa je tudi na področju 
podpore znamčenja proizvodov v okviru shem kakovosti.

a) Večja vključenost zainteresiranih strani v izvajanje PRP

Od začetka programskega obdobja 2014-2020 število članov mreže narašča, tako da je imela mreža v 
letu 2017 že 2.615 članov. V letu 2018 je število članov 1.268, kar pa je posledica potrebne ponovne 
potrditve podatkov, zaradi uveljavitve splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Prav 
tako narašča število aktivnosti mreže, ki so izvedene v sodelovanju s partnerji. V letu 2018 je bilo 
vključenih 79 partnerjev (dvojno štetje). Tako člani kot partnerji so vse bolj vključeni v izvajanje 
aktivnosti mreže, skupaj pa izvedejo približno polovico vseh aktivnosti mreže.

b) Kakovostnejše izvajanje Programa razvoja podeželja

K kakovostnemu izvajanju PRP Mreža prispeva predvsem preko priprave informativnih gradiv o 
izvajanju ukrepov (tudi tehnoloških navodil) ter preko informiranja upravičencev o njihovih 
obveznostih za minimiziranje stopnje napak. Največ aktivnosti mreže je bilo izvedenih v podporo 
ukrepom M01, M16 in M19 predvsem preko objavljanja gradiv, e-novic, delavnic in EIP VEM točke. 
S prispevkom Mreže h kakovosti izvajanja PRP so pretežno zadovoljni tudi anketirani člani.

c) Obveščanje širše javnosti in potencialnih upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih 
financiranja

Mreža prek svojih dejavnosti zasleduje cilj ustrezne informiranosti najširšega kroga potencialnih 
upravičencev o možnostih financiranja, da le-ti lahko sprejmejo informirano odločitev o vstopu ali 
nevstopu v ukrepe PRP. Člane baze Mreže smo zato povprašali o ustreznosti dejavnosti Mreže na 
področju obveščanja o ukrepih in možnostih financiranja in o njihovem glavnem viru za te 
informacije, ter o poznavanju EKSRP in Mreže. Ugotavljamo, da 86% anketirancev pozna PRP »zelo 
dobro« ali »dobro«, dodatnih 13% je zanj slišalo. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 73% 
anketirancev pozna »zelo dobro« ali »dobro«, 26% je zanj slišalo, medtem, ko Mrežo za podeželje 
»zelo dobro« ali »dobro« pozna 75% anketirancev, 22% pa zanjo že slišalo.V anketi smo člane mreže 
spraševali tudi katere od navedenih dejavnosti Mreže poznajo oz. so se že poslužili, in najbolj je 
poznana spletna stran PRP (81% vprašanih jo pozna in jo je že uporabljala) in pa elektronske novice 
PRePlet, ki jih pozna oz. jih uporablja 63% vprašanih. Omenjena dva vira sta prepoznana tudi kot 
najbolj uporaben vir za obveščanje o možnostih financiranja.

Splošna anketa med upravičenci je po drugi strani pokazala, da le-ti slabše poznajo PRP (66% jih je 
odgovorilo, da ga poznajo »zelo dobro« ali »dobro«, sama prepoznavnost mreže med temi 
upravičenci pa je relativno nizka (mrežo zelo dobro ali dobro pozna 20% respondentov splošne 
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ankete, 42% jih je že slišalo, 38% pa jih Mreže ne pozna).

Ustreznost dejavnosti mreže na področju obveščanja o ukrepih in možnostih financiranja je najbolj 
prepoznana pri ukrepu M02, kjer 66% vprašanih dejavnosti mreže prepoznava kot “ustrezne” ali 
“dokaj ustrezne”, medtem ko je po mnenju anketirancev delo mreže najmanj ustrezno pri ukrepu 
M07.

V zvezi z ustreznostjo izbranega načina komuniciranja in vsebin ugotavljamo, da med 59% in 70% 
anketirancev nekaj pogreša (bodisi več splošnih informacij, bodisi več dogodkov ali tehničnih 
informacij). Najbolj so člani baze mreže zadovoljni z informacijami povezanimi z shemami kakovosti 
za kmetijske proizvode in živila (M03) in ukrepom OMD (M13), medtem ko največ informacij 
pogrešajo s področja usposabljanja (M01). Največ anketiranci pogrešajo tehničnih informacij in 
navodil ter ozaveščanja na splošno, manj pa dogodkov. Dogodkov se največ pogreša pri ukrepu M01 
(25%), in pa pri ukrepu M09 (19%).

Da bi ugotovili kolikšen pomen ima mreža kot vir informacij o razvoju podeželja, smo članom mreže 
za podeželje in vsem upravičencem ukrepov v anketi zastavili vprašanje, na kakšen način dobivajo 
informacije o PRP. Največ upravičencev pridobiva informacije preko svetovalnih služb (91% jih je 
odgovorilo, da preko tega vira informacije dobivajo pogosto ali nekajkrat), medtem ko največ članov 
mreže informacije pridobiva preko uradne spletne strani PRP (94%). Slednji je tudi najpomembnejši 
vir informacij, ki ga vodi mreža, medtem ko so e-novice (PRePlet) in uraden Facebook profil mreže 
sicer pogosto uporabljeni s strani članov mreže, vendar pa se jih poslužuje samo približno 25% 
upravičencev.Delež upravičencev, ki prejema informacije preko kanalov, ki jih upravlja mreža je 
36%.

d) Spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih 

Mreža za podeželje k spodbujanju inovativnosti prispeva preko številnih aktivnosti usposabljanja in 
mrežnega sodelovanja:

 Aktivnosti v letu 2017: Na spletni strani PRP je bila v okviru ukrepa M16 uvedena EIP VEM točka, 
ki predstavlja informacijsko središče, ki jo je MKGP vzpostavilo z namenom informiranja 
zainteresiranih o Evropskem partnerstvu za inovacije (v nadaljevanju: EIP). V okviru tega je bil 
vzpostavljen  tudi »Izmenjevalnik idej EIP«, ki je namenjen seznanjanju zainteresiranih z izzivi v 
kmetijstvu, gozdarstvu in pri okoljskih tematikah. Prav tako so se izvedle predstavitve ukrepa 
Sodelovanje in postopek vzpostavitve operativne skupine EIP na kmetijsko obrtnem sejmu 
Komenda, kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, na sejmu Narava Zdravje – Ljubljana, na 
Lombarjevih dnevih - Pesnica ter na terenu na posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih.

V okviru mednarodnega seminarja "Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega 
partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru Programa razvoja 
podeželja", sta potekali dve delavnici, ki sta bili namenjeni vzpostavljanju operativnih skupin 
EIP v okviru programov razvoja podeželja.

 Aktivnosti v letu 2018: konec januarja in v drugi polovici februarja je bilo organiziranih  več 
delavnic za vzpostavitev EIP partnerstva in partnerstva za pilotne projekte na temo različnih panog 
(prireja mleka, podnebne spremembe in okolje) in predstavitve javnih razpisov ukrepa Sodelovanje 
(21. 3. 2018, 18. 4. 2018), katerih namen je bila podrobna seznanitev prijaviteljev z besedilom 
javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. V okviru obeh objavljenih 
razpisov je MKGP skupaj z ARSKTRP izvedel tudi spletni seminar (17. 5. 
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2018).                                              

Mreža za podeželje podpira tematske in analitske izmenjave, ki so povezane z inovacijami, predvsem 
preko ogledov dobrih praks in organizacije ekskurzij vezanih na ukrep M19 in z objavljanjem 
primerov preusmeritev in novih aktivnosti/produktov, ki jih vpeljejo mladi kmetje znotraj ukrepa 
M6.1. Dodatno bi mreža lahko več pozornosti posvečala tudi spodbujanju digitalizacije na KMG (npr. 
avtomatizacija, uvedba novih tehnologij, bioekonomija ipd.).

Mreža se je vključevala v aktivnosti ENRD predvsem v smislu širjenja informacij glede aktivnosti 
ENRD. Predstavniki mreže so se tudi aktivno udeleževali vseh dogodkov, ki jih je organizirala 
ENRD, kot so seje Skupščine ENRD, Usmerjevalne skupine ENRD, LEADER pododbora in EIP 
pododbora. Skupaj z ENRD je bila leta 2016 organizirano tudi 4. srečanje nacionalnih mrež za 
podeželje . Kljub temu ocenjujemo, da bi lahko okrepili skupne aktivnosti z ENRD. Ovira pri izvedbi 
so predvsem finance in kadri. Predstavnik podporne enote mreže za podeželje ocenjuje, da je premalo 
prenosa znanja in prenosa zaključkov ugotovitev iz delovnih skupin ENRD in fokusnih skupin EIP 
AGRI v Slovenijo, problem pa je tudi to, da so poročila ENRD v angleškem jeziku, kar pomeni, da bi 
jih bilo potrebno prevesti in diseminirati in pripeljati v ukrepe.

e) Spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na 
podeželskih območjih. 

Prispevanje Mreže k temu cilju smo razdelili na tri komponente, in sicer podpora pri ukrepu M01 
(usposabljanja), podpora pri ukrepu M16 (projekti sodelovanja) in podpora pri ukrepu M19 (lokalni 
razvoj). Ugotovili smo, da mreža podpira ukrep M16 najbolj, in sicer preko EIP VEM točke, ki je 
vzpostavljena na uradni spletni strani PRP in predstavlja kontaktno točko za informacije in 
spodbujanje, soorganizacijo delavnic, publikacije ENRD in podobno. Prav tako preko Facebooka in e-
novic poteka obveščanje potencialnih upravičencev glede aktualnih javnih razpisov in aktualnem 
dogajanju v Sloveniji in EU na tem področju.

Ukrep M19 Mreža podpira predvsem preko sodelovanja z LEADER pisarno in posledično 
organizacije strokovnih ekskurzij za LAS-e, festivalov, delavnic, predstavitev, itd. Največji potencial 
za prihodnje delo vidijo v ozaveščanju splošne javnosti o doprinosu ukrepa LEADER za splošno 
dobro, saj je le-ta namreč premalo prepoznan v javnosti.

K ukrepu M01 mreža prispeva tako, da vsa gradiva ki se uporabljajo pri usposabljanjih objavijo na 
splet (PrePlet), in so tako dostopna širši javnosti. Na spletno stran je bilo objavljenih 100 različnih 
gradiv, vezanih na usposabljanja in ukrep M01. Gradiva so v veliki meri povezana s ukrepom M10, 
zato posledično mreža za podeželje pomembno vpliva tudi na ta ukrep.

Število prenosov vseh gradiv je 109.247, od tega jih je največ preneslo gradivo "Ekološko 
čebelarstvo" (14.878 prenosov). Vprašljivo je sicer, ali je objava gradiv dovolj za dejansko 
diseminacijo znanja med upravičenci, zato je potrebno spremljati tudi podatke o branosti teh gradiv.

Nenazadnje je za zagotovitev pozitivnega prispevanja k ciljem tudi v prihodnje pomembna ustrezna 
organizacija, struktura delovanja in finančna sredstva. Strukturo in organizacijo dela Mreže 90% 
anketirancev ocenjuje kot »ustrezno« ali »dokaj ustrezno«.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila
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Mreža je uspešna pri informiranju tako članov baze mreže kot tudi širše javnosti in je pomemben vir 
informacij za potencialne upravičence. Na področju podpore ukrepom je njena vloga ključna pri razširjanju 
znanja in informacij (M01)(posledično tudi za ukrep M10), spodbujanju inovacij (M16) in podpori pobudi 
LEADER (M19). Ugotavljamo, da obstaja prostor za širitev aktivnosti mreže tudi na področje promocije 
shem kakovosti in znamčenja proizvodov v okviru le-teh.

Mreža je zelo aktivna na področju inovacij, in tako pomembna pri ukrepu M06.1, preko primerov dobrih 
praks in objavljanja inovativnih rešitev mladih kmetov, obstajajo pa še možnosti za širitev delovanj v smislu 
spodbujanja digitalizacije KMG.

Prepoznavnost mreže med upravičenci na splošno je relativno nizka.

 

Priporočila

1. Priporočamo intenzifikacijo aktivnosti Mreže na področju povezovanja med velikimi proizvajalci in 
malimi kmeti in pa znamčenja proizvodov v okviru shem kakovosti (branding). Največji potencial za 
povezovanje vidimo na ravni zadrug in lokalnih dobaviteljev znotraj ukrepov M09, M16 in M19.

2. Mreža naj posveti več pozornosti vsebinam, povezanim z digitalizacijo na KMG (npr. avtomatizacija, 
uvedba novih tehnologij, biokemija ipd.).

3. Potrebno je povečati prepoznavnost vloge in pomena Mreže med upravičenci in potencialnimi 
upravičenci PRP, bodisi preko obstoječih ukrepov (M01 in M02), bodisi preko ad-hoc kampanj ozaveščanja 
in informiranja ciljne javnosti.

4. Spodbuditi je potrebno diseminacijo znanja, ustvarjenega v okviru ENRD.

7.a22) CEQ22-EM - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k doseganju krovnega cilja EU, 
da se do leta 2020 stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom starosti poveča vsaj na 75 %?

7.a22.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Na vprašanje odgovarjamo s pomočjo kazalnika vpliva I.14, podatkov o povezanih kazalnikih rezultata (R3, 
R4, R21, R24), podatkov o splošni stopnji zaposlenosti (nacionalne statistike) ter podatkov o populaciji 
upravičencev (upravičenci po ukrepih in starostnih skupinah).

Vplivi PRP na stopnjo zaposlenosti niso statistično značilni, saj je ta vpliv relativno skromen. To je 
posledica različnih dejavnikov, med katerimi sta ključna delež izplačil (<50% alociranih sredstev), 
predvsem pa majhnega potencialnega vpliva kmetijstva na ta kazalnik (deleža kmetijstva znotraj 
BDP znaša komaj 1%, kar pomeni, da veliko večjo vlogo na gospodarsko razvitost igrajo drugi 
sektorji). Na podlagi analiziranih ukrepov sicer ugotavljamo, da večina naporov PRP dejansko 
prispeva k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20. 
in 64. letom starosti poveča vsaj na 75%, a je ta prispevek za enkrat relativno omejen.

Na podlagi analize kazalnika vpliva I.14 ni mogoče sklepati o pomembnejših vplivih PRP na stopnjo 
zaposlenosti (glej analizo v okviru SVV 29). To ne pomeni, da PRP nima pozitivnih vplivov, ampak da so ti 
vplivi na splošne socio-ekonomske kazalnike relativno skromni (konec koncev delež bruto dodane vrednosti 
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kmetijstva v BDP znaša le cca 1%, sama realizacija programa na agregatni ravni do 31.12.2018 pa znaša 
40%), zato ni pričakovati, da podpora PRP lahko bistveno vpliva na stopnjo zaposlenosti. Stopnja 
zaposlenosti med 20 in 64 letom starosti po regijah je tako pretežno odvisna od drugih (makroekonomskih) 
dejavnikov in je najvišja v Gorenjski (72%) in Goriški regiji (71%), najnižja pa v Pomurski (64%) in 
Podravski regiji (66%).

Ne glede na to pa na podlagi analize ukrepov in rezultatov izvajanja lahko sklenemo, da so ti marginalni 
vplivi PRP dejansko pozitivni. Program tako vpliva na zvišanje stopnje zaposlenosti predvsem preko 
ukrepov, v okviru katerih so predvidena novo ustvarjena delovna mesta (M08.6, ukrep M06.4, ki je ključen 
z vidika ustvarjanja novih delovnih mest, se po drugi strani sploh še ni začel izvajati), vendar pa je zaradi 
nizke stopnje izplačil in kratkega obdobja izvajanja (šele sredina obdobja) ta vpliv relativno majhen (164 
ustvarjenih novih delovnih mest oz. 0,21% vseh zaposlenih v kmetijstvu glede na podatek iz leta 2017). Po 
drugi strani je samo število podprtih gospodarstev in upravičencev relativno visoko, na podlagi česar lahko 
sklepamo, da bodo dolgoročni vplivi PRP (zlasti sekundarni) močno presegali takšen rezultat.

Za izračun kazalnikov »delež upravičencev ukrepov med 20 in 64 letom starosti« in »Razmerje med 
upravičenci v starostnem razredu 20 do 64 let ter ostalimi upravičenci« smo uporabili podatke ukrepov, kjer 
je na voljo podatek o starosti upravičenca (to so ukrepi M04.1, M04.2, M06.1, M06.3 in M08.6). Analizirali 
smo odobrene vloge in nismo upoštevali gospodarskih družb, javnih zavodov ali zadrug kot prejemnic 
sredstev. Delež upravičencev ukrepov med 20 in 64 letom starosti, znaša 93%.Navedeno pomeni, da večina 
naporov PRP dejansko prispeva k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 stopnja zaposlenosti 
prebivalstva med 20. in 64. letom starosti poveča vsaj na 75%, a je ta prispevek za enkrat relativno omejen.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Za celovito predstavo o starostni strukturi upravičencev bi bilo potrebno zagotoviti podatek o starosti za vse 
ukrepe (trenutno je na voljo le za ukrepe  M04.1, M04.2, M06.1, M06.2 in M08.6).

 

Priporočila

V bodoče naj se podatek o starosti upravičenca spremlja za vse ukrepe PRP, kjer je to možno in relevantno.

7.a23) CEQ23-RE - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k doseganju krovnega cilja EU, 
da se do leta 2020 trije odstotki BDP EU vložijo v raziskave in razvoj ter inovacije?

7.a23.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Metodološki pristop temelji na enem kriteriju za vrednotenje, ki zadeva naložbe PRP v raziskave, razvoj in 
inovacije. Pri odgovoru na vprašanje uporabljamo splošne nacionalne statistike v kombinaciji z analizo 
podatkov o izvajanju (opisne statistike) ter rezultate vrednotenja v okviru SVV, ki zadevajo prednostna 
področja 1A, 1B in 1C (SVV 1, 2, 3) ter 29, ki obravnava problematiko uravnoteženega teritorialnega 
razvoja.

Ključna je ocena inovacijskega potenciala PRP v skladu s splošnim pristopom za vrednotenje inovacij.
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Tako kot v primeru ostalih socio-ekonomskih kazalnikov, tudi za BDP na prebivalca velja, da niso 
statistično značilni, saj je ta vpliv relativno skromen. To je posledica različnih dejavnikov, med 
katerimi sta ključna delež izplačil (<50% alociranih sredstev), predvsem pa majhnega potencialnega 
vpliva kmetijstva na ta kazalnik (deleža kmetijstva znotraj BDP znaša komaj 1%, kar pomeni, da 
veliko večjo vlogo na gospodarsko razvitost igrajo drugi sektorji). Na podlagi analiziranih ukrepov 
sicer ugotavljamo, da je v primeru BDP to še posebej očitno, saj le majhen (zanemarljivi) del PRP 
dejansko prispeva k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 trije odstotki BDP EU vložijo v 
raziskave in razvoj ter inovacije (0,0018%).

Na podlagi analize kazalnika vpliva I.16 ni mogoče sklepati o pomembnejših vplivih PRP na doseganje 
krovnega cilja EU, da se do leta 2020 trije odstotki BDP EU vložijo v raziskave in razvoj ter inovacije (glej 
analizo v okviru SVV 29). To ne pomeni, da PRP nima pozitivnih vplivov, ampak da so ti vplivi na splošne 
socio-ekonomske kazalnike relativno skromni (konec koncev delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v 
BDP znaša le cca 1%, sama realizacija programa na agregatni ravni do 31.12.2018 pa znaša 40%), zato ni 
pričakovati, da podpora PRP lahko bistveno vpliva na doseganje zgoraj omenjenega krovnega cilja. Izdatki 
PRP za raziskave in razvoj ter inovacije kot % skupnih izdatkov PRP tako znašajo 0,0018%, na nacionalni 
ravni pa izdatki PRP za raziskave in razvoj kot delež BDP predstavljajo 1,76362E-05.

Vseeno lahko na podlagi analize ukrepov in rezultatov izvajanja ugotovimo, da so vplivi PRP na krovni cilj 
EU pozitivni, saj PRP spodbuja raziskave, razvoj in inovacije predvsem preko ukrepov M01, M04, M06, 
M08, M16 in M19. K spodbujanju inovacij pripomore tudi mreža za podeželje preko ukrepov M01, M16 in 
M19 (glej odgovor na SVV 21).

Za izračun kazalnikov »Izdatki PRP za raziskave in razvoj kot % BDP« in »Izdatki PRP za raziskave in 
razvoj ter inovacije kot % skupnih izdatkov PRP« smo uporabili podatke o operacijah znotraj ukrepov 
M4.1, M16 in M19.2, ki smo jih po prepoznali kot potencialno inovativne. Za kazalnik »Izdatki PRP za 
raziskave in razvoj kot % BDP«  smo uporabili podatke za leto 2018, saj je bila velika večina izplačil za 
inovativne operacije izvedena v 2018. Skupni znesek izdatkov za inovativne projekte tako znaša 810347,99 
EUR, medtem, ko je znesek vseh skupnih izdatkov PRP 442.547.815,26 EUR, nacionalni BDP za leto 2018 
pa znaša 45948 mio EUR. Navedeno pomeni, da večina naporov PRP dejansko prispeva k doseganju 
krovnega cilja EU, da se do leta 2020 trije odstotki BDP EU vložijo v raziskave in razvoj ter inovacije, a je 
ta prispevek za enkrat zanemarljiv.

7.a24) CEQ24-CL - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k blažitvi podnebnih sprememb 
in prilagajanju nanje ter k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 emisije toplogrednih plinov 
zmanjšajo vsaj za 20 % glede na ravni iz leta 1990 ali za 30 %, če bodo pogoji ustrezni, k povečanju deleža 
energije iz obnovljivih virov v porabi končne energije na 20 % in povečanju energetske učinkovitosti za 20 
%?

7.a24.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Vrednotenje SVV 24 povzema ter povezuje prednostna področja 5B, 5C ter 5D. V tem kontekstu spodaj 
predstavljamo, kateri kazalniki in metodologija znotraj teh PP so bili uporabljeni za vrednotenje tega 
vprašanja.

PP 5B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru PRP prispevalo k učinkovitejši rabi energije v 
kmetijstvu in pri predelavi hrane? 
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Uporabljeni kazalniki:

- R14: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane, s podporo PRP

- T15: Delež naložb v povečanje učinkovitosti rabe energije zahvaljujoč PRP

- O.4: Število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev

- O.1: Skupni javni izdatki

Metodologija izračuna teh kazalnikov temelji na osnovnih kvantitativnih metodah, kjer smo z opisno 
statistiko (vsota in deleži) povzeli rezultate izvajanja podukrepov, ki prispevajo k PP 5B. Glavno 
podatkovno bazo pri izračunu teh kazalnikov so predstavljali podatki izvajanja podukrepov PRP oziroma 
tako imenovane baze upravičencev.

PP 5C: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k ponudbi in 
uporabi obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih 
surovin za namene biogospodarstva? 

Uporabljeni kazalniki:

- R15: Energija iz obnovljivih virov, proizvedena s podprtimi projekti

- T16: Naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, skupaj

- O.4: Število podprtih kmetijskih gospodarstev/upravičencev

- O.1: Skupni javni izdatki

Metodologija izračuna teh kazalnikov temelji na osnovnih kvantitativnih metodah, kjer smo z opisno 
statistiko povzeli rezultate izvajanja podukrepov, ki prispevajo k PP 5C. Glavno podatkovno bazo pri 
izračunu teh kazalnikov so predstavljali podatki izvajanja podukrepov PRP oziroma tako imenovane baze 
upravičencev.

PP 5D: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu?? 

Uporabljeni kazalniki:

- I.07-1: Emisije TGP iz kmetijstva

- R17/T18: Delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov in/ali amonijaka

- R18: Zmanjšane emisije metana in dušikovega oksida

- R19: Zmanjšane emisije amonijaka

- R20/T19: Delež kmetijskih in gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju, ki 
prispevajo k ohranjanju in sekvestraciji ogljika

Metodologija izračuna kazalnikov temelji  na osnovnih kvantitativnih metodah, kjer smo z opisno statistiko 
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(vsota in deleži) povzeli rezultate izvajanja podukrepov. Pri kazalniku R18 metodika temelji na uporabi 
IPCC (Medvladni forum o podnebnih spremembah) (2006) in EMEP/EEA (2016). Iz baze upravičencev 
smo pridobili podatke o obsegu izvajanja ukrepov/zahtev, ki so najbolj prispevali k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov. Gre za zahteve, ki neposredno zmanjšujejo izpuste v zrak (gnojenje z nizkimi izpusti) 
in zahteve, ki posredno prispevajo k učinkovitejšemu kroženju dušika (ozelenitve strnišč). Na podlagi 
podatkov iz literature in ekspertnih ocen smo ocenili prihranek dušika, njegov učinek pa ovrednotili prek 
emisij didušikovega oksida zaradi večje porabe mineralnih gnojil v primeru, da ne bi ukrepali. Metodika pri 
kazalniku R19 pa temelji na uporabi EMEP/EEA (2016). Iz baze upravičencev smo pridobili podatke o 
obsegu izvajanja ukrepov/zahtev, ki najbolj prispevajo k zmanjšanju emisij amonijaka. Gre za zahteve, ki 
neposredno zmanjšujejo izpuste v zrak (gnojenje z nizkimi izpusti) in zahteve, ki posredno prispevajo k 
učinkovitejšemu kroženju dušika (ozelenitve strnišč). Na podlagi podatkov iz literature in ekspertnih ocen 
smo ocenili prihranek dušika, njegov učinek pa ovrednotili prek emisij didušikovega oksida zaradi večje 
porabe mineralnih gnojil v primeru, da ne bi ukrepali.

Program razvoja podeželja je preko zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, učinkovitejše rabe 
energije in preko ukrepov za sekvestracijo in shranjevanje ogljika v tleh, v manjšem obsegu pa tudi 
preko spodbujanja obnovljivih virov energije, ter spodbujanju naložb v prilagoditev kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe,, znatno prispeval k blažitvi podnebnih sprememb. Ukrepi za 
blažitev podnebnih sprememb sicer niso bili programirani, sekundarne učinke pa pričakujemo pri 
številnih ukrepih, ki so bili namenjeni doseganju drugih ciljev programa. 

Kmetijstvo prispeva v Sloveniji 56,5 % vseh emisij metana in 68,7 % emisij didušikovega oksida. 
Preračunano v ekvivalente CO2 gre za 9,7 % (v letu 2017 1688 kT) skupnih izpustov toplogrednih plinov. 
Kmetijstvo ter programi ukrepanja v kmetijstvu, kot je na primer program PRP, lahko prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb ali k učinkovitejšemu prilagajanje nanje. To se lahko prispeva preko zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov, preko spodbujanja povečane uporabe energije in OVE ter preko učinkovite (ali 
zmanjšane) rabe energije, ne nazadnje tudi preko povečevanja ali ohranitve zalog ogljika v tleh. Pri tem je 
potrebno poudariti, da Slovenija znotraj PRP ukrepov za blažitev podnebnih sprememb ni programirala. 
Sicer obstajajo sekundarni učinki pri nekaterih ukrepih PRP, vendar so bili ti ukrepi oblikovani na način, da 
prispevajo k drugim ciljem.

Ker v Sloveniji prednostna področja 5B, 5C in 5D niso bila programirana, vrednotenje teh področij temelji 
na ocenjevanju sekundarnih učinkov. Ugotavljamo pozitivne učinke interveniranja PRP na zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, povečane uporabe energije iz OVE in učinkovitejšo rabo energije, s čimer lahko 
smatramo, da je program PRP nedvomno prispeval k problematiki podnebnih sprememb in prilagajanju 
kmetijstva nanje. Potrebno pa je opozoriti, da so bili ti prispevki izračunani ali ocenjeni na osnovi 
sekundarnih prispevkov, kjer je dejanski učinek težko kvantitativno ovrednotiti. V luči slednjega je potrebno 
tudi razumeti rezultate tega vrednotenja.

Pri ciljih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, lahko povzamemo, da so v sklopu ukrepov KOPOP 
potekale številne aktivnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu kroženju N in s tem k manjšim emisijam 
didušikovega oksida in amonijaka. Kar 41,7 % kmetijskih zemljišč je bilo vključenih v aktivnosti, ki so 
povezane z učinkovitejšo rabo N (npr. gnojenje na podlagi Nmin analize, različne oblike ozelenitve, 
gnojenje z majhnimi izpusti, itd.). K manjšim emisijam didušikovega oksida je prispeval tudi ukrep Naložbe 
v osnovna sredstva (M04). Z učinkovitejšo rabo dušika (oprema za skladiščenje in transport živinskih gnojil 
ter tehnološke posodobitve hlevov) je bilo neposredno povezane 32,7 % vrednosti vseh podpor (197 naložb, 
vrednost podpor 25.811.586 €). Na kmetijskih zemljiščih so se izvajale številne aktivnosti za povečanje 
zalog ogljika v tleh. Na 44,3 % njiv in trajnih nasadov so se izvajale operacije/zahteve, ki prispevajo k 
sekvestraciji in shranjevanju ogljika v tleh. Posebej velja omeniti spodbujanje konzervirajoče obdelave tal, 
ki smo jo leta 2018 izvajali na 14,2 % vseh njiv. Od leta 1986 so se emisije TGP v kmetijstvu zmanjšale za 
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11,9 %. V zadnjih 10 letih (2008-2017) so bili izpusti toplogrednih plinov v povprečju 2,2 % pod ravnjo iz 
2005, izpusti amonijaka pa 5,2 % pod ravnjo iz leta 2005. Zastavljene nacionalne cilje na področju emisij 
toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu trenutno izpolnjujemo. Celovite ocene prispevka ukrepov 
PRP k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in amonijaka nimamo, obstajajo pa ocene za nekatere 
operacije/zahteve. Ocenjeno je bilo, da so se zaradi uvajanja tehnik z majhnimi izpusti na njivah in travinju 
(POZ_NIZI, TRZ_I_NIZI, TRZ_II_NIZI) izpusti amonijaka v letu 2017 zmanjšali za 219 t, izpusti 
didušikovega oksida pa za 1.860 t ekv. CO2. Prispevek ozelenitve njiv je bil ocenjen na 53 t amonijaka in 
4.770 t ekv. CO2.

Pri vrednotenju prispevka programa PRP k učinkovitejši rabi energije v kmetijstvu in pri pridelavi hrane 
ugotavljamo, da k temu področju prispevajo trije podukrepi PRP. To so podukrepi M04.1, M04.2 ter M19.2, 
znotraj katerih je bilo podprtih 57 operacij (M04.1: 30, M04.2: 20 in M19.2: 7), ki posredno ali neposredno 
prispevajo k učinkovitejši rabi energije. Pri teh operacijah znašajo vsa odobrena sredstva 12.845.288,57 
EUR. Gre predvsem za naložbe, ki se navezujejo na energetsko učinkovitost stavb in opreme ter zmanjšanje 
toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo. Večina naložb je obsegala novogradnje 
in obnove objektov ter nakup energetsko varčnih strojev in opreme. Podprti pa so bili tudi nekateri projekti, 
ki obsegajo inovativne ideje za boljšo energetsko varčnost (npr. nakup električnih motornih vozil). Pri 
izračunu kazalnika rezultata R14 smo se soočili z precejšnjim izzivom, saj je o prihrankih energije po 
izvedeni naložbi do sedaj poročalo le 5 investitorjev. Po do sedaj znanih podatkih (5 upravičencev), naj bi se 
potrebna letna količina energije po naložbi zmanjšala za 529.656,75 kW/h, kar v povprečju pri teh naložbah 
znaša zmanjšanje porabe energije za približno 42 %. Glede na to, da gre za majhno število poročanj je o 
dejanskih vplivih podukrepov PRP na zmanjšanje energije težko podati konkretnejše zaključke. V kontekstu 
naložbenih podpor podukrepa M04.1 in M04.2 so obsegale naložbe z učinkom na učinkovito rabo energije v 
kmetijstvu in predelavi hrane 3,39 % (izračun: 50 naložb M04.1 in M04.2 z učinkom na PP 5B od skupno 
1.477 naložb tih dveh podukrepov). Iz vidika krovnega cilja EU, da se bo do leta 2020 povečala energetska 
učinkovitost za 20 %, je prispevek PRP težko kvantitativno ovrednotiti. S sredstvi PRP se sicer precej 
prispeva k večji energetski učinkovitosti (uporaba energetsko učinkovitejših gradbenih materialov ter 
uporaba energetsko varčnejše strojne opreme in mehanizacija), vendar gre za sekundarne učinke, ki jim ne 
moremo izračunati. Na primer večina naložb primarno ne zasleduje energetske učinkovitosti, ima pa 
nedvomno učinek tudi na večjo energetsko varčnost. Poleg tega se soočamo z majhno količino dostopnih 
podatkov o prispevkih PRP. Kljub temu ugotavljamo pozitivne učinke interveniranja PRP na večjo 
energetsko učinkovitost v kmetijstvu in pri predelavi hrane, kar je tudi prispevek k izboljšanju problematike 
podnebnih sprememb.

Pri vrednotenju prispevka programa PRP k ponudbi in uporabi OVE, stranskih proizvodov, odpadkov, 
ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva ugotavljamo, da k temu področju 
prispeva šest podukrepov (M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2 in M19.3), znotraj katerih je bilo podprtih 
366 operacij (M04.1: 18, M04.2: 2 M08.6: 331, M16.5: 1, M19.2: 6 in M19.3: 8). Pri teh operacijah znašajo 
vsa odobrena sredstva 12.453.187,38 EUR. Gre predvsem za naložbe, ki se navezujejo na uporabo in 
pridobivanje energije iz OVE, problematiko z rastlinskimi odpadki (npr. ureditev kompostarn) ter lesne 
sortimente in rastlinske dele za uporabo kot OVE. Podprti so tudi projekti, ki vključujejo ozaveščanje o 
OVE. Do sedaj poročata o proizvedeni količini energije iz obnovljivih virov zgolj dva investitorja naložb. 
Po njihovih navedbah bo letna količina proizvedene energije obsegala 92.937,12 kWh. V tem obsegu se je 
torej povečala uporaba OVE, podprtih s PRP. Pri tem pa menimo, da je ocenjen kazalnik nekoliko 
podcenjen, saj so k proizvedeni količini energije prispevale tudi druge naložbe PRP (npr. podukrep M04.1), 
vendar konkretnih podatkov o porabi in proizvodnji kWh energije nimamo. Zato ostali prispevki niso bili 
izračunani. Predvidevamo, da se bodo tovrstni učinki lahko ocenili čez nekaj let, saj bodo investitorji 
poročali o prihrankih energije v petletnem obdobju po zadnjem izplačilu. Pri izračunu kazalnika cilja T16 
(število naložb v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov) smo uporabi naložbe iz podukrepa M04.1 in 
M04.2. Pri podukrepu M04.1 so bile 3 naložbe, ki obsegajo proizvodnjo energije iz OVE (2 vetrnici ter 1 
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reinjekcijska vrtina) ter 2 naložbi iz podukrepa M04.2, kateri obsegata proizvodnjo energije iz biomase. 
Tako znaša kazalnik T16 5 naložb. V kontekstu krovnega cilja EU, da se bo do leta 2020 povečal delež 
energije iz OVE v porabi končne energije na 20 %, je prispevek PRP težko kvantitativno ovrednotiti. Kljub 
temu ugotavljamo pozitivne učinke interveniranja PRP na tem področju; povečala se je tako ponudba OVE 
(predvsem podukrep M08.6, naložbe v gozdarski sektor) kot tudi uporaba OVE (predvsem podukrepa 
M04.1 in M04.2). Slednje prispeva tudi k problematiki podnebnih sprememb.

Dodatno vidimo pozitivne učinke na področju podnebnih sprememb in prilagajanju na njih pri podukrepu 
M01.1, kjer usposabljanja na področju kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil in ekološkega kmetovanja 
prispevajo k večji ozaveščenosti pridelovalcev o učinkih okolju prijaznih oblik kmetovanja, kar predstavlja 
prispevek tudi k podnebnim spremembam. Namreč, predpostavlja se, da se bo zaradi ozaveščanja in 
izobraževanja pridelovalcev povečeval delež kmetijskih praks, ki so bolj trajnostno naravnane in s tem 
okolju bolj prijazne.

Z vrednotenjem smo identificirali številne pozitivne učinke ukrepov PRP k blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, vseeno pa ugotavljamo, da smo na podlagi razpoložljivih informacij uspeli kvantificirati 
le manjši del pričakovanih učinkov. To je predvsem posledica dejstva, da je prispevek ukrepov k blaženju 
podnebnih sprememb v večini primerov opisan kvalitativno in da je dejansko ovrednotenje zelo zahtevno in 
povezano z veliko stopnjo negotovosti.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Kljub temu, da ukrepi za blažitev podnebnih sprememb niso bili programirani, je Program razvoja podeželja 
znatno prispeval k blažitvi podnebnih sprememb. Prispevek ukrepov k blaženju podnebnih sprememb je v 
večini primerov opisan kvalitativno. Dejansko ovrednotenje učinkov je zelo zahtevno in povezano z veliko 
stopnjo negotovosti.

 

Priporočila

Ukrepe za blaženje podnebnih sprememb bi bilo smiselno v naslednjem programskem obdobju programirati 
in kjer je mogoče bolje načrtovati postopke za sledenje učinkov. Zaradi zahtevnosti določitve učinkov 
nekaterih ukrepov je smiselno tudi programiranje ukrepov, katerih učinke je mogoče oceniti le kvalitativno.

7.a25) CEQ25-PO - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k doseganju krovnega cilja EU, 
da se do leta 2020 zmanjša število Evropejcev, ki živijo pod državnim pragom revščine?

7.a25.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri odgovoru na vprašanje za vrednotenje uporabljamo eno merilo za vrednotenje, preko katerega bomo z 
uporabo teorije sprememb presojali vrednosti kazalnikov vpliva in rezultata (R1, R2, R3, R4, R21, R22, 
R23, R25) in vpliva (I.14, I.15), izračunane v okviru SVV 4, 16, 17, 18 in 29.

Tako kot v primeru ostalih socio-ekonomskih kazalnikov, tudi za stopnjo revščine velja, da niso 
statistično značilni, saj je ta vpliv relativno skromen. To je posledica različnih dejavnikov, med 
katerimi sta ključna delež izplačil (<50% alociranih sredstev), predvsem pa majhnega potencialnega 
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vpliva kmetijstva na ta kazalnik (deleža kmetijstva znotraj BDP znaša komaj 1%, kar pomeni, da 
veliko večjo vlogo na gospodarsko razvitost igrajo drugi sektorji). Na podlagi analiziranih ukrepov 
sicer ugotavljamo, da večina naporov PRP dejansko prispeva k doseganju krovnega cilja EU, da se do 
leta 2020 zmanjša število Evropejcev, ki živijo pod državnim pragom revščine, a je ta prispevek za 
enkrat relativno omejen.

Na podlagi analiz kazalnikov vpliva I.14 in I.15 ni mogoče sklepati o pomembnejših vplivih PRP na stopnjo 
zaposlenosti in stopnjo revščine (glej analizo v okviru SVV 29). To ne pomeni, da PRP nima pozitivnih 
vplivov, ampak da so ti vplivi na splošne socio-ekonomske kazalnike relativno skromni (konec koncev 
delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v BDP znaša le cca 1%, sama realizacija programa na agregatni 
ravni do 31.12.2018 pa znaša 40%), zato ni pričakovati, da podpora PRP lahko bistveno vpliva na stopnjo 
revščine. Najvišja stopnja tveganja revščine je v Posavski regiji (19,9% leta 2014, 18,5% leta 2017) in v 
Podravski regiji (17,3% leta 2014, 16,4% leta 2017), najnižja pa je v Primorsko-notranjski regiji (11,3 leta 
2014 , 8,4% leta 2017) in v Goriški regiji (12,3% leta 2014, 9.8% leta 2017).

Stopnja tveganja socialne izključenosti je tako kot stopnja revščine najvišja v Podravski regiji (24,1% v letu 
2014 in 21,2% v letu 2017) in v Posavski regiji (24,4% v letu 2014 in 21,2% v letu 2017), najnižja pa je 
prav tako kot stopnja revščine v primorsko notranjski regiji (16,9% v letu 2017 in 10,8% v letu 2017) ter v 
Goriški regiji (19,3% v letu 2014, 12,7% v letu 2017)

Analiza, ki smo jo izvedli je presenetljivo pokazala, da se kazalnik I.15 (Stopnja revščine) statistično 
značilno razlikuje med testno (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska) in kontrolno skupino (Gorenjska, 
Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), in sicer je stopnja revščine v testni skupini statistično 
značilno večja kot v kontrolni skupini regij. Takšnega rezultata seveda ne moremo pripisati negativnim 
vplivom plačil PRP, saj so regije znotraj testne skupine prejele več sredstev PRP kot tiste v kontrolni 
skupini, ampak vplivom drugih (nepojasnjenih) dejavnikov. Že sam pogled na seznam regij da slutiti, da je 
splošna gospodarska situacija (s tem pa tudi vrednosti kazalnikov vpliva) v kontrolni skupini v 
obravnavanem obdobju boljša, saj imajo te regije praviloma boljše izhodišče za gospodarski in družbeni 
razvoj (vse so regije t.i. kohezijske regije »Zahodna Slovenija«).

Ne glede na to pa na podlagi analize ukrepov in rezultatov izvajanja lahko sklenemo, da vplivi PRP na 
stopnjo revščine dejansko pozitivni. Program tako vpliva na znižanje stopnje revščine in tveganja socialne 
izključenosti, preko izvajanja vseh ukrepov.

7.a26) CEQ26-BI - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k izboljšanju okolja in doseganju 
cilja strategije EU za biotsko raznovrstnost, da se zaustavita upad biotske raznovrstnosti in slabšanje 
ekosistemskih storitev, ter k njihovi obnovi?

7.a26.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Metodologija za odgovor na to vprašanje vključuje primerjavo SEBI (Streamlining European Biodiversity 
Indicators oz. poenostavitev kazalcev evropske biotske raznovrstnosti) z indikatorjem vpliva I.08- indeks 
ptic kmetijske krajine. Kazalniki SEBI so zelo koristni za ugotavljanje pomena podeželskih kmetijskih in 
gozdnih območij za biotsko raznovrstnost.

Na podlagi ocene kazalnikov I.08 in I.09 ter dodatnih glavnih kazalnikov (kot je opisano v SVV 8) se 
prispevek PRP k strategiji EU za biotsko raznovrstnost oblikuje s kvalitativnim pristopom k pripravi 
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odgovora na vprašanje za vrednotenje.

GIS metoda se uporablja za analizo prekrivanja geo-referenčnih podatkov podpore v Naturi 2000 (z uporabo 
prostorskih podatkov Natura 2000). Na ta način se izmeri obseg prisotnosti prostorskih ukrepov PRP znotraj 
območij Natura 2000 v smislu odstotka kmetijskih zemljišč, ki jih podpira PRP za upravljanje biotske 
raznovrstnosti. S prekrivanjem lahko namreč analiziramo delež kmetijskih in gozdnih območij, ki podpirajo 
posamezne vrste ali habitate na območju Natura 2000. Na podlagi te ocene se lahko kvantificira prispevek 
PRP k strategiji EU za biotsko raznovrstnost (v %).

Končne ocene oz. rezultati prispevka PRP k izboljšanju okolja in doseganju cilja strategije EU za biotsko 
raznovrstnost so bili dodatno verificirani v okviru fokusne skupine z uporabo metode MAPP (Metoda za 
oceno vplivov programov in projektov).

Osrednji problem vrednotenja prispevka PRP k izboljšanju okolja je pomanjkanje zanesljivih 
(terenskih) podatkov na mikro ravni. Poleg tega je po preteku polovice obdobja izvajanja prezgodaj 
za sklepanje glede določenih okoljevarstvenih vplivov, zlasti na področjih, kjer se pozitivni (ali 
negativni) trendi odražajo šele v daljšem časovnem obdobju (npr. nitrati v vodi). Ne glede na to lahko 
na podlagi analiziranih podatkov ugotovimo, da so ključni ukrepi PRP dobro zasnovani, kar 
dokazujejo rezultati statističnih analiz in poglobljenih analiz ožje opredeljenih območij. Ker pa so 
dobri rezultati praviloma posledica ciljno naravnanih operacij, katerih razširjenost je omejena, so 
omejeni tudi splošni okoljski vplivi PRP. Zanesljivejšo oceno vplivov PRP na makro ravni bo tako 
lahko ponudilo šele naknadno vrednotenje.

Glede prispevka PRP k zaustavitvi upada biotske raznovrstnosti

Odgovor na vprašanje v kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k izboljšanju okolja in 
doseganju cilja strategije EU za biotsko raznovrstnost temelji predvsem na izračunu kazalnikov v okviru 
SVV 8, v kombinaciji s primerjavo SEBI kazalnikov za spremljanje evropske biotske raznovrstnosti.

V enajstih letih (2008-2018) je indeks ptic kmetijske krajine upadel na 78,3, indeks travniških vrst ptic v 
kmetijski krajini pa na 60,8. Enajstletni trend kaže zmerni upad, kljub rasti indeksa tretje leto zapored (od 
leta 2016 naprej). Trend SIPKK je zmerni upad v obdobju 2008-2018, kar velja tudi za travniške vrste. 
Trendi populacij 14 od 29 vrst so v upadu, za 12 od 29 vrst pa stabilni ali v porastu. Trenutna medletna rast 
indeksov še ne pomeni nujno tudi obrata trendov, lahko gre zgolj za kratkoročno nihanje populacij. 
Zaključki o porastu ali upadu populacije morajo namreč vedno izvirati iz analize dolgoročnih trendov. Pri 
interpretaciji teh trendov seveda ne moremo izključiti drugih vplivov na populacije ptic kmetijske krajine, 
kot so klimatske spremembe, pojavi epidemij in razmere na prezimovališčih. Po enajstih zaporednih letih 
monitoringa postaja nabor podatkov dovolj velik, da lahko z večjo verjetnostjo sklepamo, da izračunani 
trendi odražajo dejanske trende v naravi. Ali zadnji podatki pomenijo dejansko izboljšavo (stabilizacijo) 
trendov, bo jasno šele v prihodnosti. Ker pa se je implementacija KOPOP začela leta 2015 in površina 
operacij KOPOP, ki prispevajo k biološki raznolikosti, narašča (bruto in neto), obstaja verjetnost, da bodo 
operacije znotraj KOPOP imele pozitiven vpliv na ptice kmetijske krajine. Za bolj natančno analizo 
povezanosti deleža KOPOP in ptic kmetijske krajine bi bil potrebna daljša časovna vrsta (vse operacije 
KOPOP namreč niso primerljive z operacijami KOP, ki so se izvajale do leta 2014).

Rezultati analize raznolikosti pogostih vrst ptic kmetijske krajine in vključenosti v operacije KOPOP ne 
kažejo razlik med področji, kjer je večji delež zemljišč z operacijami, ki podpirajo ohranjanje biotske 
raznolikosti, in področji z manjšim deležem takšnih zemljišč. Eden od razlogov za tak rezultat je dejstvo, da 
na raznolikost ptic na nekem področju vpliva vrsta dejavnikov in da je zelo pogosto prevladujoč dejavnik 
sama krajina (in krajinski elementi), ki bistveno pogojujejo razširjenost in pogostost posamezne vrste. To 
kažejo tudi rezultati regresijskega modela (DOPPS 2018), kjer so plačila KOPOP in EK z vidika statistične 
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značilnosti kovariat šele na 7. mestu. Spremenljivke, ki imajo veliko večji pomen za razlago raznolikosti 
ptic kmetijske krajine so tako delež gozda, plačila OMD, raznolikost kmetijskih rastlin, Natura 2000 in 
raznolikost krajine.

Nihanje vrednosti kazalnika HNV, ki naj bi odražal razširjenost kmetijskih območij, ki majo velik pomen za 
biotsko raznovrstnost, je pretežno povezano z metodologijo izračuna kazalnika, sam kazalnik pa se skladno 
z metodologijo izračunava kot struktura rabe kmetijskih zemljišč s potencialnim (ne pa dejanskim) vplivom 
na kmetovanje z visoko naravno vrednostjo. Analiza sprememb površin sicer kaže da na delu površin 
prihaja do zaraščanja, med tem ko se je skupna vrednost HNV le zanemarljivo povečala. Iz navedenega 
izhaja, da je uporaba samega kazalnika v povezavi z dejanskim stanjem na terenu omejena, poleg tega pa že 
po definiciji ne omogoča analize dejanskih vplivov PRP, saj ne temelji na kartiranju dejanskega stanja 
habitatov (in sprememb v njem).

V letu 2018 je bilo na 7 SPA območjih v Sloveniji (brez Ljubljanskega barja) zabeleženih največ koscev v 
zadnjih 15 letih. Ker se kot eden od razlogov za upadanje populacije kosca navaja intenziviranje travnikov, 
smo izvedli analizo območij pojavljanja kosca, kjer je intenzivno obdelan zgornji sloj tal. V primeru kosca 
se je izkazalo, da OOTT (ena od operacij znotraj I. stebra) lahko vpliva na območja, kjer je prisoten kosec, 
in da je večje število koscev na območjih z večjim deležem OOTT. Po drugi strani pa intenzivno kmetijstvo 
negativno vpliva na populacijo kosca. Ne glede na to ugotavljamo, da ob ustreznem izvajanju ukrepov I. in 
II. stebra obstaja določena stopnja sinergij z vidika vpliva na ugodno stanje biotske raznovrstnosti (v 
obravnavanem primeru na kosca oz. Crex crex). Podrobnejši prikaz analize je v odgovorih na vprašanji 
PSVV 5/2 in SVV 8. Osnovna analiza trenda populacije in deleža površine ciljne vrednosti VTR kaže 
pozitivno korelacijo s populacijo koscev, na podlagi česar lahko sklepamo, da operacija VTR pripomore k 
ohranjanju številčnosti koscev. Posledično lahko zaključimo, da je za stabilizacijo oziroma povečanje 
populacije kosca potrebno izvajanje ukrepov na največji možni površini.

PRP prispeva tudi k ohranjanju genskih virov, saj delež operacije »Genski viri v kmetijstvu in gozdarstvu so 
zaščiteni pred izgubo in ohranjeni pred gensko erozijo« znotraj ukrepa KOPOP zlagoma narašča (2016: 4,15 
%, 2017: 4,38 %, 2018: 4,44 %). Delež teh operacij je nezanemarljiv in predstavlja pomemben prispevek k  
varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti in genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih 
rastlin.

Na podlagi rezultatov raziskav razširjenosti in številčnosti populacij strašničinega in temnega mravljiščarja 
v letu 2018 in po primerjavah s predhodnimi leti monitoringa ugotavljamo, da je stanje ohranjenosti 
strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) neugodno, podobno velja za stanje ohranjenosti temnega 
mravljiščarja (Phengaris nausithous). Zasnova ukrepa HAB kaže sicer pozitiven teoretičen vpliv na 
habitatne tipe, ptice in metulje, a so za zanesljivešjo oceno potrebne specifične analize za posamezne vrste 
ali habitatne tipe, tj. podatke o spremljanju za določeno vrsto ali habitatni tip. Zaradi pomanjkanja podatkov 
monitoringa na več lokacijah ni bilo mogoče izvesti analize učinka ukrepov STE in HAB.

Glede prispevka PRP k izboljšanju stanja voda

Razširjenost ukrepov, ki prispevajo k boljšemu upravljanju voda (merjena kot delež podprtih zemljišč z 
relevantnimi ukrepi oz. operacijami), je sicer zadovoljiva in med leti nekoliko narašča. Podatki kažejo 
povečanje vnosa dušika in fosforja, kakor tudi povečanje vrednosti posameznih parametrov kazalnikov 
kakovosti podzemnih in površinskih voda, kar ima lahko posledično negativen vpliv na biotsko raznolikost. 
Ukrepi (zlasti KOPOP) namreč niso ozko ciljno usmerjeni (npr. v primeru VTPV na GERK ob nabrežjih rek 
ali obalah jezer), zato se pomembni vplivi lahko ocenjujejo le na račun maksimalne vključenosti v ukrepe 
(tj. razširjenostjo površinskih ukrepov, ki prispevajo k boljšemu upravljanju voda ter ravnanju z gnojili in 
pesticidi). Včasih je za izpiranje nitratov iz kmetijstva v podzemno vodo potrebnih več let, zato je to dejstvo 
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treba upoštevati pri analizi vpliva kmetijstva na podzemno vodo. Pri analizi tako obstaja velika verjetnost, 
da dejansko ocenjujemo rezultate kmetijskih praks iz prejšnjega programskega obdobja.

Bruto dušikova bilanca (GNB-N) in bruto bilanca fosforja (GNB-P) glede na podatke iz Statističnega urada 
Republike Slovenije v obdobju od leta 2014 do 2016 kažeta precejšnje znižanje Znižanje vrednosti pa ni 
povezano z zmanjšanjem količine uporabljenega gnojila, saj je v obdobju 2013-2015 količina dušika (iz 
gnojil in živinskih gnojil) rahlo narasla. Znatnejši odvzem dušika v obdobju 2014-2016 je v največji meri 
povezan z odvzemom dušika pri pridelavi krme. Enake trende zmanjševanja kaže tudi bruto bilanca fosforja, 
na katero je najbolj vplival upad povezan z odvzemom fosforja pri pridelavi krme ter rahel porast virov 
fosforja iz gnojil.

Zaradi nesistematičnih meritev po letih in po vodnih telesih je težko povzeti zaključke o ekološkem stanju 
površinskih voda, vendar je vseeno glede na stanje nitratov jasno razvidno, da je največje število VT v 
dobrem stanju na območjih, kjer so deleži zemljišč z zahtevkom večji od 25 % (tj. tam, kjer se izvajajo 
operacije s pričakovanim pozitivnim vplivom na stanje voda). Število VT v dobrem stanju glede na fosfor 
vselej znaša več kot 1/3. Velik vpliv intenzivnega kmetijstva je opazen ne glede na delež zemljišč z 
zahtevkom, saj je na območjih s pomembnimi obremenitvami skladno z NUV tudi največje število VT, ki 
niso v dobrem stanju glede na onesnaženost s fosfati. Vodna telesa na območjih, kjer so deleži zemljišč z 
zahtevkom višji, so na splošno v dobrem stanju glede na trofičnost. Najmanjše število vodnih teles v dobrem 
stanju je na območjih, kjer so deleži zemljišč z zahtevkom manjši od 25 %, pomembne obremenitve glede 
na NUV pa višje od 18 %.

Glede prispevka PRP k zmanjšanju erozije tal

Ukrepi PRP prispevajo tudi k zmanjšanju erozije tal zaradi vode in izboljšanju upravljanja zemljišč, žal pa 
zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov ni mogoče izvesti zanesljivih izračunov oz. predstaviti trdnih 
dokazov. Večina kazalnikov vezanih na preprečevanje erozije in izboljšanje upravljanja tal sicer kažejo 
izboljšanje. Največje število kazalnikov je že doseglo ciljne vrednosti, določene za celotno obdobje.

Glede prispevka PRP k ohranjanju kmetijske krajine

Število zemljišč, kjer se izvajajo operacije KRA_MEJ in HAB_NPAS,MET_NPAS, VTR_NPAS znotraj 
ukrepa M10 narašča (2016: 294; 2018: 318), a iz podatkov ne moremo z zanesljivostjo sklepati, da se 
razdrobljenost zaustavlja in da je spodbujeno ohranjanje značilnosti kmetijske krajine.

Glede stanja habitatov upoštevajoč SEBI kazalnike

Glede na to, da SEBI kazalniki še niso uradno dostopni, jih nismo mogli upoštevati pri analizi. Kljub temu 
lahko ob upoštevanju ostalih ugotovitev znotraj drugega sklopa vprašanj za vrednotenje sklepamo, da PRP 
pozitivno prispeva k doseganju ciljev EU za biotsko raznovrstnost, vendar ne moremo z gotovostjo trditi v 
kolikšni meri. Za takšen zaključek bo v prihodnje potrebno vrednotenje nadgraditi z drugimi analizami, 
vključno z rezultati SEBI kazalnikov.
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7.a27) CEQ27-CO - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k cilju SKP glede pospeševanja 
konkurenčnosti kmetijstva?

7.a27.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Izračun večine kazalnikov je predviden v okviru drugih SVV (1, 2, 3 in 4). Pri ocenjevanju primarnih in 
sekundarnih vplivov preko dodatnih kazalnikov se poslužujemo kombinacije različnih metod:

a. Opisne statistike: števila, deleži…
b. Kvantitativnih metod: DID metodo (Difference in Differences; 37), PSM (Propensity Score 

Matching) in druge
c. Kvalitativnih metod: pri ocenjevanju kvalitativnih kazalnikov bomo opravljali krajše razgovore 

odprtega tipa z deležniki, s pomočjo katerih bomo pridobili določena mnenja in predloge

Izračuni in ocene so temeljile na podatkih FADN, ARSKTRP in SURS.

Največji prispevek k pospeševanju konkurenčnosti kmetijstva v okviru PRP 2014–2020 bi pričakovali pri 
programiranem ukrepu M04 (Naložbe v osnovna sredstva). Pri oceni učinka podukrepov M04.1 in M04.2 na 
podprtih KMG/podjetjih smo naleteli na pomanjkanje zadostnega števila KMG (FADN baza) in podjetij 
(AJPES) v vzorcu ter na pomanjkljivo kakovost podatkov posameznih spremenljivk FADN, zaradi česar se 
pri kazalnikih izkazuje negativni učinek. Kljub omejenosti pri ocenjevanju učinka podprtih naložb na 
izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev in živilsko-predelovalnih podjetij je nesporno, da 
vsakršna podpora v naložbo v okviru podukrepov M04.1. in M04.2, ne glede na vsebino in višino odobrenih 
sredstev, pripomore k izboljšanju ekonomske uspešnosti/konkurenčnosti kmetij/podjetij. Pri podukrepu 
M04.3-operacija 1 (agromelioracije) je bilo izplačanih 18 vlog (708,7 tisoč EUR) za izvedbo komasacij ali 
agromelioracij na 11.126 ha kmetijskih zemljišč, prispevek k dvigu konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev 
pa je zaradi statusa investitorjev (občine) posreden. Pri podukrepu M04.3-operaciji 2 in 3 (naložbe v 
namakanje) ni bilo izvedenih izplačil, zato učinka ni mogoče izmeriti. Pri podukrepu M04.3-operacija 4 
(naložbe v ureditev gozdne infrastrukture) je bilo brez prenesenih obveznosti iz PRP 2007–2013 izvedenih 
134 izplačil (749,3 tisoč EUR) od 333 odobrenih vlog. Te operacije imajo neposredni učinek na izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijstva pri 264 KMG (od 333 odobrenih vlog).

Osnovni instrument, ki podpira vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, je ukrep M01 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja. Do konca leta 2018 je bilo za 
izvajanje različnih oblik usposabljanja odobrenih 1.852.458,71 EUR ali 14,8 % vseh razpoložljivih 
finančnih sredstev. Prednostne vsebine v okviru ukrepa so prilagojene horizontalnim ciljem PRP, saj tako v 
finančnem kot tudi vsebinskem pogledu prevladujejo usposabljanja s kmetijsko-okoljskega področja. 
Pomemben mehanizem za učinkovitejši prenos znanja v prakso in s tem dvig konkurenčnosti kmetijstva je 
svetovanje, ki so ga deležna kmetijska gospodarstva. V obravnavnem obdobju je bil specifični cilj ukrepa 
M02 izboljšati specifična znanja in informiranost tistih interesentov, ki si želijo ali pa so se že vključili v 
ukrepe KOPOP, EK in Dobrobit živali (DŽ). Do konca leta 2018 je bilo odobrenih 4.986.126, 45 EUR ali 
46,3 % vseh razpoložljivih sredstev za ta namen. Izplačanih je bilo bistveno manj sredstev – 825.169,63 
EUR ali 7,7 % razpoložljivih. Velik razkorak je nastal, ker predvsem večina individualnih svetovanj še ni 
bila izplačana. 

Z vidika učinkov izvajanja podukrepa M03.1 na povečanje prodaje proizvodov slovenskega porekla, 
učinkov na izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev (dvig odkupnih cen, stabilnejši odkup ipd.) 
ali povečanja dodane vrednosti primarnih proizvodov zaradi pomanjkanja podatkov doseganje cilja ni 
mogoče podkrepiti.

V okviru ukrepa M06 je k pospeševanju konkurenčnosti kmetijstva prispeval tudi podukrep M06.1 (pomoč 
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za zagon dejavnosti za mlade kmete). Kazalniki za oceno izvajanja podukrepa kažejo na izboljšanje 
starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev.

Dodatno, do konca leta 2018 je bilo podprtih 810 mladih gospodarjev (odobrene vloge), izmed katerih jih je 
154 uspešno kandidiralo tudi za sredstva v okviru podukrepa M04.1, kar še dodatno izboljšuje njihov 
konkurenčni položaj.

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014–2020 pa do konca leta 2018 iz Programa razvoja 
podeželja v okviru ukrepa M09 (ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev) še ni bilo odobrenih vlog 
(3 oddane vloge), zato ta ukrep ne prispeva k dvigu konkurenčnosti kmetijstva. 

Čeprav je po smernicah Evropske komisije ukrep Dobrobit živali opredeljen/programiran v okviru PP 3A, 
menimo, da sam ukrep M14 nima učinka na povečanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev preko 
vključevanja v agroživilsko verigo preko shem kakovosti oziroma kot je zasnovan ne pripomore k 
povečanju dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

K dvigu konkurenčnosti kmetijstva neposredno ali posredno prispevajo tudi vsi podukrepi M16 
(sodelovanje), katerih cilji so izobraževanje, horizontalno in vertikalno povezovanje ter vzpodbuja nje 
diverzifikacije kmetijskih dejavnosti. Do konca leta 2018 je bilo za vse 4 podukrepe odobrenih 23 vlog, ker 
pa izplačil ni bilo, učinka na dvig konkurenčnosti ne moremo oceniti.   

7.a28) CEQ28-SU - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k cilju SKP glede zagotavljanja 
trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebnih ukrepov?

7.a28.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

PRP je preko trajnostnega upravljanja z naravnimi viri pomembno prispeval k zaščiti biotske 
raznovrstnosti, voda in upravljanju s tlemi. Na splošno je vpliv PRP pozitiven na vseh treh področjih, 
pri čemer pa zanesljive sklepe omogočajo le določene operacije oz. ukrepi, praviloma omejeni na 
manjša prostorska območja. Ključni izziv je pomanjkanje časovne vrste oz. (prostorskih) podatkov 
na mikro ravni, zato bo zanesljivejšo oceno mogoče podatki po zaključku programskega obdobja.

PRP je v kmetijskem sektorju tudi eno ključnih orodij za podporo podnebnim ukrepom. Največji 
vpliv se održaa pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabe vode v kmetijstvu, med tem ko je prispevek 
k učinkoviti rabi energije in ponudbi in uporabi obnovljivih virov opazno pozitiven, a omejen. Z 
vidika podnebnih ukrepov je PRP znatno prispeval k zmanjšanju emisij didušikovega oksida in 
amonijaka, kagtergih glavni vir je prav kmetijstvo, ni pa oblikoval ustreznih operacij/zahtev za 
zmanjševanje emisij metana iz prebavil rejnih živali. PRP je nekoliko prispeval tudi k povečanju 
zalog ogljika v gozdovih s sofinanciranjem odprave škode in obnove gozda po naravnih nesrečah, a je 
z vidika razširjenosti izvajanje teh ukrepov znotraj celotne površine slovenskih gozdov ta vpliv 
majhen.

Podpora PRP v smislu izboljšanja upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi, upoštevajoč 
kazalnik R8 presega načrtovano ciljno vrednost. Izboljšanje upravljanja voda je namreč podpiralo 40,07 % 
kmetijskih zemljišč z zahtevkom, kar je 11,6 % odstotnih točk več od ciljne vrednosti (28,89 %). 
Razširjenost ukrepov (merjena kot delež podprtih zemljišč), ki prispevajo k boljšemu upravljanju voda, je 
zadovoljiva in med leti nekoliko narašča. Podatki kažejo na povečanje vnosa dušika in fosfora, pa tudi na 
povečanje vrednosti posameznih parametrov, s katerimi se spremlja kakovost podzemnih in površinskih 
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voda in imajo lahko negativen vpliv na Biotsko raznovrstnost. Ukrepi (zlasti KOPOP) namreč pretežno niso 
ozko ciljno usmerjeni (npr. v primeru VTPV na GERK ob nabrežjih rek ali obalah jezer), zato lahko 
pomembne spremembe pričakujemo le preko maksimalne vključenosti v ukrepe (tj. razširjenostjo  
površinskih ukrepov, ki prispevajo k boljšemu upravljanju voda ter ravnanju z gnojili in pesticidi).

Bruto dušikova bilanca (GNB-N) in bruto bilanca fosforja (GNB-P) glede na podatke iz Statističnega urada 
Republike Slovenije v obdobju od leta 2014 do 2016 kažeta precejšnje znižanje. To znižanje vrednosti pa ni 
povezano z zmanjšanjem količine uporabljenega gnojila, saj je v obdobju 2013-2015 količina dušika (iz 
gnojil in živinskih gnojil) rahlo narasla. Znatnejši odvzem dušika v obdobju 2014-2016 je v največji meri 
povezan z odvzemom dušika pri pridelavi krme. Enake trende zmanjševanja kaže tudi bruto bilanca fosforja, 
na katero je najbolj vplival pad povezan z odvzemom fosforja pri pridelavi krme ter rahel porast virov 
fosforja iz gnojil.

Osnovni parametri, ki vplivajo na izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi, 
kažejo velika medletna nihanja izmerjenih vrednosti. Vrednosti so v letu 2018 slabše kot v preteklih letih, 
pri čemer pomembnejših sprememb pri izvajanju operacij KOPOP v letu 2018 ni bilo, zato tega poslabšanja 
(glede na dostopne podatke) ne moremo povezati z morebitnim neustreznim izvajanjem PRP. Sprememb ni 
bilo mogoče v celoti določiti zaradi pomanjkanja podatkov, ki bi bili potrebni za mikro analizo ukrepov 
PRP (prostorsko omejene po območjih, na katerih bi bile razlike najbolje vidne).

Skupni kazalnik R10 / T12 se izračunava kot razmerje med kmetijskimi zemljišči, za katero so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal, in celotnim 
KZU. Ciljna vrednost za ta kazalnik znaša 31,38  %, v letu 2018 je bilo doseženih 41,31 %, kar  je za 9,93 
odstotnih točk več od ciljne vrednosti.

Ukrepi za razvoj podeželja prispevajo tudi k zmanjšanju erozije tal zaradi vode in izboljšanju upravljanja 
zemljišč, vendar zaradi pomanjkanja podatkov na mikro ravni ni mogoče izračunati in predstaviti trdnih 
dokazov. Večina kazalnikov, vezanih na preprečevanje erozije in izboljšanje upravljanja tal, na nacionalni 
ravni sicer izkazuje pozitiven trend. Precejšnje število kazalnikov je že doseglo ciljne vrednosti, določene za 
celotno programsko obdobje, zato lahko upravičeno sklenemo, da  izbrani ukrepi KOPOP zelo verjetno 
pozitivno vplivajo na zmanjšanje erozije zaradi vode in izboljšanje upravljanja s tlemi.

Podpora PRP v obravnavanem obdobju v smislu obnove, ohranjanja in krepitve biotske raznovrstnosti glede 
na kazalnik R7 prav tako presega načrtovano ciljno vrednost kazalnika. Glede na kazalnik je biotsko 
raznovrstnost in/ali krajin leta 2018 podpiralo 44,75% ha (269.435 ha  površin) kmetijskih zemljišč z 
zahtevkom, s čimer za 11,70% odstotnih točk presega ciljno vrednost PRP za obdobje 2014-2020 (33,05%). 
Vključenost kmetijskih zemljišč v ukrepe s potencialno pozitivnim vplivom na obnovo, ohranjanje in 
izboljšanje biotske raznovrstnosti je zadovoljiva, če jo obravnavamo z vidika povečanja skupnih površin (v 
primerjavi z letom 2016), vključenih v ukrepe, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in/ali krajino. Vključenost 
površin v izbrane zahteve za ohranjanje habitatov (na območju, določenem za ohranjanje habitatov) raste v 
primerjavi z letom 2016, vendar je še vedno za veliko operacij daleč od ciljnih vrednosti vključenosti v 
ukrep (ciljev Vlade RS v PUN). To je problematično zlasti zato, ker so prav te operacije tiste, pri katerih 
lahko pričakujemo največji učinek na stanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih. Raste tudi 
delež kmetijskih zemljišč na katerih se izvajajo ciljne naravovarstvene operacije (VTR, MET, STE in 
HAB), a se delež povečuje zelo počasi HAB, MET  i VTR  in je vedno zelo daleč od ciljev iz PUN 2000, 
posledično pa lahko sklepamo, da do konca sedanje finančne perspektive ti cilji ne bodo doseženi.

Verjeten pozitiven vplive PRP na populacije ptic kmetijske krajine se nakazuje tudi pri analizi Indeksa ptic 
kmetijske krajine. V enajstih letih (2008-2018) je indeks ptic kmetijske krajine upadel na 78,3, indeks 
travniških vrst ptic v kmetijski krajini pa na 60,8. Enajstletni trend kaže zmeren upad, kljub rasti indeksa 
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tretje leto zapored. Ker pa se je implementacija KOPOP začela šele leta 2015, površina operacij KOPOP, ki 
prispevajo k biološki raznolikosti, pa zlagoma narašča (bruto in neto), obstaja verjetnost, da se bo pozitiven 
vpliv na populacije ptic kmetijske krajine v prihodnosti bolj izrazil in s tem prispeval k obratu trenda. Za 
bolj natančno analizo povezanosti deleža KOPOP in ptic kmetijske krajine bi bila potrebna daljša časovna 
vrsta (vse operacije KOPOP namreč niso neposredno primerljive z operacijami znotraj ukrepa KOP, ki se je 
izvajal do leta 2014).

Bolj nejasna je analiza površin HNV, ki naj bi odražale razširjenost kmetijskih območij, ki imajo velik 
pomen za biotsko raznovrstnost. Skupna površina HNV v letu 2018 znaša 445.337 ha. Skupne vrednosti za 
posamezna leta se ne razlikujejo bistveno in počasi naraščajo. V letu 2013 je znašala površina HNV 438,344 
ha; v letu 2017 se je povečala za 2,24% (44.,168 ha). V letu 2018 je skupna površina glede na leto 2013 
večja za 1,6 % (445.337 ha). Nihanje vrednosti HNV je lahko povezano z metodologijo izračuna kazalnika, 
saj se računa kot sprememba v sprememba v strukturi kmetijstva, ki ima potencialni (ne pa dejanski) vpliv 
na kmetovanje z visoko naravno vrednostjo. Analiza sprememb površin kaže da na delu površin prihaja do 
zaraščanja, a se je skupna vrednost HNV le zanemarljivo povečala. Na splošno pa velja ugotovitev, da je 
uporaba samega kazalnika v povezavi z dejanskim stanjem na terenu omejena, poleg tega pa že po definiciji 
ne omogoča analize dejanskih vplivov PRP, saj ne temelji na kartiranju dejanskega stanja habitatov (in 
sprememb v njem).

Vpliv PRP na učinkovito rabo virov smo vrednotili na podlagi omejenega nabora podatkov (celotno 
področje namreč ni bilo programirano, posledično podatki niso na voljo za vse relevantne ukrepe).  V 
analizo, ki obravnava prispevek PRP k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu, je bilo vključenih pet 
podukrepov (M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2), pri čemer sta bili glavni podatkovni bazi podukrepa 
M04.1 in M04.3. Iz teh dveh podukrepov smo izračunali kazalnik vpliva I.10, in sicer ocenjujemo, da znaša 
poraba vode za namene namakanja 1.628.575,46 m3, kar je dejanski prispevek PRP ukrepov na učinkovito 
rabo vode v kmetijstvu. Nadalje podatki kažejo, da je delež namakanega zemljišča, ki bo prešel na 
učinkovitejši namakalni sistem (R12/T14), 7,18 %. Pri tem ugotavljamo, da sta izračunana kazalnika 
podcenjena, saj prepoznavamo tudi vpliv drugih intervencij PRP na učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu, 
vendar zaradi pomanjkanja podatkov teh vplivov nismo mogli izračunati. Zato predvidevamo, da sta 
kazalnika vpliva I.10 in rezultata (R12/T14) večja kot to izkazujejo podatki o izvajanju.

V analizo ukrepov, ki pripevajo u učinkovitejši rabi energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane, so bili v 
analizo trije ukrepi (M04.1, M04.2 in M19.2). Iz analize podatkov izvajanja M04.1 in M19.2 ni mogoče 
ugotoviti kakšni so predvideni prihranki energije, ker se v okviru tih dveh ukrepov tovrstni podatki ne 
beležijo. V okviru podukrepa M04.2 pa od 20. podprtih naložb v učinkovito rabo energije je o potencialnem 
prihranku energije do sedaj poročalo le 5 upravičencev (o porabi energije še niso poročali vsi investitorji). S 
temi naložbami naj bi se potrebna letna količina energije zmanjšala za 529.657 kW/h. V povprečju znaša 
zmanjšanje porabe energije pri omenjenih naložbah 42 %.

Ko gre za prispevek PRP k ponudbi in uporabi obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov, 
ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva (5C), je bilo analiziranih šest 
podukrepov (M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2 in M19.3). Pri večini naložb v OVE še nimamo končnih 
podatkov o porabi električne energije, zato vsi učinki še niso izračunali. Namreč investitorji bodo poročali o 
prihrankih energije v petletnem obdobju po zadnjem izplačilu. Po do sedaj znanih podatkih (poročanje v 
okviru dveh naložb) znaša kazalnik rezultata R15 (energija iz obnovljivih virov, proizvedena s podprtimi 
projekti PRP) 92.937,12 kWh, vendar je zaradi pomanjkanja končnih podatkov ta kazalnik nekoliko 
podcenjen. Kazalnik cilja T16 (število naložb v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov) znaša 5 naložb. 
Menimo, da so k temu PP prispevali tudi drugi ukrepi PRP, vendar je sekundarne učinke težko kvantitativno 
ovrednotiti. Kljub naštetemu ugotavljamo pozitivne učinke interveniranja PRP na tem področju; povečala se 
je tako ponudba OVE (predvsem podukrep M08.6, naložbe v gozdarski sektor) kot tudi uporaba OVE 
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(predvsem podukrepa M04.1 in M04.2).

Z vidika podnebnih ukrepov je pomemben vpliv PRP na zmanjšanje emisij didušikovega oksida in 
amonijaka, po drugi strani pa program ni pa oblikoval ustreznih operacij/zahtev za zmanjševanja emisij 
metana iz prebavil rejnih živali. Tudi za gradnjo majhnih in mikro bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko 
zmanjšali emisije metana iz skladišč za živinska gnojila, kljub možnostim financiranja, ni bilo interesa. Od 
številnih aktivnosti za zmanjšanje emisij didušikovega oksida in amonijaka s kmetijskih zemljišč 
izpostavljamo gnojenje z gnojevko v pasovih in vbrizgavanje gnojevke v tla na njivah in travnikih, ki sta v 
Sloveniji novost. Na njivah se je nova tehnika hitro razširila, na travnikih pa smo jo zaradi pogojevanja z 
drugimi zahtevami KOPOP izvajali v zelo omejenem obsegu.

Nenazadnje je PRP pozitivno PRP je prispeval tudi k povečanju zalog ogljika v gozdovih s sofinanciranjem 
odprave škode in obnove gozda po naravnih nesrečah. Za nakup sadik gozdnega drevja, ki so bile sajene na 
površinah saniranih gozdov zaradi poškodb po ujmah, so bile odobrene vloge na 707 ha.

7.a29) CEQ29-DE - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k cilju SKP glede doseganja 
uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in 
ohranjanjem delovnih mest?

7.a29.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode:

- Regresijska analiza: Metoda GPSM (Generalized Propoensity Score Matching) v kombinaciji z DiD za 
izračun kazalnikov vpliva (I.14, I.15 in I.16)

Kvalitativne metode:

Teorija sprememb za interpretacijo vrednosti kazalnikov rezultata (R21, R22, R23, R24, R25) izračunanih v 
okviru ostalih SVV (16, 17 in 18).

Ključna ugotovitev je, da PRP (še) ne kaže vplivov na socio-ekonomske kazalnike, tj. stopnjo revščine, 
zaposlenost in BDP na prebivalca. Temu pritrjujejo tudi rezultati izvajanja, saj denimo število 
ustvarjenih delovnih mest, ki jih je zanesljivo pripisati izvajanju PRP, znaša 164, kar predstavlja 
zgolj 0,21% vseh zaposlenih v kmetijstvu.

Za oceno prispevka PRP k uravnoteženemu teritorialnemu razvoju je ključen izračun socio-ekonomskih 
kazalnikov vpliva, tj. I.14 (Stopnja zaposlenosti), I.15 (Stopnja revščine) in I.16 (BDP na prebivalca). 
Izračun neto vplivov PRP na vse tri kazalnike smo na podlagi analize razpoložljivosti podatkov na 
regionalni ravni opredelili naslednji končen nabor kovariat, s pomočjo katerih smo določili testno in 
kontrolno skupino primerljivih regij z in brez ukrepov:

 Kazalniki, ki opredeljujejo strukturo kmetijstva v regiji (Število kmetijskih gospodarstev, Kmetijska 
zemljišča v uporabi, % KMG v razredu <5 ha in =>5 ha, Število GVŽ/ha KZU po Statističnih 
regijah, % gozda, % gozda v OMD, % KZU v OMD, % OMD, % KZU, Povprečne površine KMG 
po Statističnih regijah);

 Kazalniki, ki opredeljujejo zrelost infrastrukture (Dolžina avtocest in hitrih cest po regijah);
 Kazalniki, ki opredeljujejo splošno stopnjo razvitosti regije (Povprečna bruto plača po regijah, 
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Indeks razvojne ogroženosti, Investicije na prebivalca (EUR));
 Kazalniki, ki opredeljujejo migracijska gibanja iz regije (Delovni migranti [brez kmetov], ki delajo 

zunaj regije prebivališča (% med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v regiji), Delovni migranti, ki 
delajo zunaj regije svojega prebivališča);

 Kazalniki, ki opredeljujejo demografski vidike regije (Prebivalstvo po regijah, Delovno aktivno 
prebivalstvo po regijah, Delovno neaktivno prebivalstvo po regijah).

Pri umeščanju regij v testno oziroma kontrolno skupino smo uporabili podatke o izplačilih PRP po regijah, 
in sicer v razmerju do treh kriterijev ter z njimi povezanimi pragovi:

 Izplačila PRP na KMG v letu 2018 (<2.500,00 EUR = kontrolna skupina);
 Izplačila PRP na ha celotne površine regije v 2018 (<60,00 EUR = kontrolna skupina);
 Izplačila PRP na ha KZU v regiji v 2018 (<300,00 EUR = kontrolna skupina).

Regije, ki zgoraj opredeljenih pragov niso presegle na vsaj dveh kriterijih, so uvrščene v kontrolno skupino, 
ostale pa v testno skupino (glej dodatno razlago v razdelku B.4 tega SVV).

Pri opredeljevanju ujemanja (matchinga) regij so bili uporabljeni podatki za leto 2018, le-ti pa so v testno in 
kontrolno skupino uvrstili naslednje regije:

 Testna skupina: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska;
 Kontrolna skupina: Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška.

Za te regije smo izvedli smo za obdobje 2015-2018 (obdobje dejanskega izvajanja PRP) izvedli t-test (glej 
slike Slika SVV29-1, Slika SVV29-2, Slika SVV29-3 in Slika SVV29-4 v razdelku B.4 tega SVV) za 
analizo vpliva PRP na:

 I.14a: Stopnja zaposlenosti (merjena kot delež zaposlenih od vseh prebivalcev v regiji v starostni 
skupini 20-64 let);

 I.14b: Stopnja zaposlenosti (merjena kot delež zaposlenih od vseh prebivalcev v regiji v starostni 
skupini 15-64 let);

 I.15: Stopnjo revščine (% oseb)[1];     
 I.16: BDP na prebivalca (EUR)[2].

Rezultati so pokazali, da se v primeru kazalnikov I.14a, I.14b in I.16 rezultati med kontrolno in testno 
skupino ne razlikujejo statistično značilno (p-value > 0.05), kar pomeni, da ne moremo potrditi neto vplivov 
PRP na vrednosti teh kazalnikov oz. so vrednosti kazalnikov enake kazalnikom stanja. Presenetljivo pa je 
test pokazal, da se kazalnik I.15 (Stopnja revščine) statistično značilno razlikuje med testno in kontrolno 
skupino, in sicer je stopnja revščine v testni skupini statistično značilno večja kot v kontrolni skupini regij. 
Takšnega rezultata seveda ne moremo pripisati negativnim vplivom plačil PRP, ampak vplivom drugih 
(nepojasnjenih) dejavnikov. Že sam pogled na seznam regij da slutiti, da je splošna gospodarska situacija (s 
tem pa tudi vrednosti kazalnikov vpliva) v kontrolni skupini v obravnavanem obdobju boljša, saj imajo te 
regije praviloma boljše izhodišče za gospodarski in družbeni razvoj (razen Primorsko-notranjske, so vse 
regije t.i. kohezijske regije »Zahodna Slovenija«). Problem primerjave regij v Sloveniji je namreč v tem, da 
je vzorec izjemno majhen (le 12 statističnih regij), pri čemer pa so vse regije ruralne in izpolnjujejo pogoj za 
upoštevanje v analizi skladno s smernicami Evropske komisije. Na podlagi rezultatov tako tudi za kazalnik 
I.15 lahko ugotovimo le, da PRP (še) nima neposrednega vpliva na zmanjševanje splošne stopnje revščine 
na podeželju. Poleg tega je v relativno kratkem obdobju izvajanja (4 leta) in nizki stopnji izplačil težko 
pričakovati dejanske neto vplive na družbeno-ekonomske kazalnike.
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Število ustvarjenih delovnih mest, ki jih lahko pripišemo programu, je sicer zelo omejeno in znaša zgolj 164 
oz. 0,21% vseh zaposlenih v kmetijstvu (glede na podatek iz leta 2017). To je po eni strani posledica 
dejstva, da vseh ustvarjenih delovnih mest ni mogoče izmeriti, saj so lahko posledica sekundarnih vplivov, 
poleg tega pa se ključni ukrep za ustvarjanje novih delovnih mest, ukrep M06.4 (Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti), sploh še ni izvajal.

[1] Vrednost za leto 2018 je bila izračunana na podlagi povprečne stopnje rasti med letoma 2015-2016 ter 
2016-2017.

7.a30) CEQ30-IN - V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k spodbujanju inovacij?

7.a30.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri pripravi odgovora na evalvacijsko vprašanje se analizirajo kazalniki, izračunani v okviru SVV 1, 2, 21 in 
23 (kazalniki, ki se nanašajo na vrednotenje inovacij). Poleg tega so dodana še štiri merila za presojo, v 
okviru katerih obravnavamo zmogljivosti za inovacije, platforme za učenje glede inovacij, teritorialno 
uravnoteženost podpore inovacijam in medsebojno delovanje vseh treh vidikov inovacij . V okviru teh meril 
so opredeljeni dodatni kazalniki, za oceno katerih je predvidena uporaba vsebinske analize podatkov o 
izvajanju ter fokusna skupina.

Inovacije so pomemben del razvoja podeželja, ki ga PRP podpira predvsem preko ukrepov M16 in 
M19. Največ inovativnih operacij izvajajo lokalne akcijske skupine znotraj ukrepa M19, kjer se 
inovacije odražajo predvsem preko vpeljav novih produktov ali storitev v lokalno okolje, z namenom 
izboljšanja kakovosti življenja na podeželju. Ugotavljamo tudi, da inovativne operacije v veliki meri 
izvajajo mladi kmetje, pomemben prispevek k inovativnosti znotraj PRP pa ima tudi Mreža za 
podeželje predvsem preko obveščanja o primerih dobrih praks in organizacije strokovnih ekskurzij. 
Največ odobrenih operacij, ki smo jih prepoznali kot inovativne, je sicer usmerjenih v izboljšanje 
proizvodnega potenciala (kmetijskih) gospodarstev.

Kot ukrepe, ki imajo inovacijski potencial smo opredelili ukrepe M01, M04.1, M16 in M19.2. Kot 
inovativne operacije smo izpostavili operacije, ki vpeljujejo nek nov koncept ali produkt, v okolje, kjer ga 
prej ni bilo. Prav tako se kot inovacije lahko štejejo uvedbe sodobnih in manj razširjenih oblik tehnologije 
na kmetije. Pomemben dejavnik, ki prispeva k inovacijam, sodelovanju in razvoju znanja na podeželskih 
območjih, je prenos znanj s primeri dobrih praks predvsem iz tujine. To podpira predvsem mreža in ukrepa 
M01 in M16. Poleg tega ugotavljamo, da je pomemben dejavnik tudi starost upravičencev, saj so na splošno 
mlajši kmetje nosilci inovativnih prebojev v kmetijstvu.

Inovativne operacije so enakomerno razpršene po državi in se pojavljajo v vseh statističnih regijah.

M01: Kot usposabljanja, ki vključujejo inovativne pristope k prenosu znanja smo ocenili usposabljanja za 
ukrep M14- Dobrobit živali, saj preventiva in zdravstveno varstvo govedi v okviru nadstandardne reje na 
paši terja od rejcev (udeležencev usposabljanj) poznavanje drugačnih veterinarskih standardov; 
usposabljanje za mlade kmete (M06.1), saj lahko le-tej  na osnovi znanj, ki so jih pridobili na 
usposabljanjih, pristopijo k novim oblikam povezovanja in s tem k izboljšanju gospodarnosti pridelave na 
svojih gospodarstvih in pa usposabljanja vezana na živilsko predelovalno industrijo, saj ukrep prispeva k 
boljši kakovosti kmetijskih proizvodov in k tehnološkemu napredku. Posredno s tem prispeva k večji 
produktivnosti v predelovalni dejavnosti in predvsem spodbuja razvoj novih, tržno zanimivih proizvodov.
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M04.1: Izmed vseh odobrenih naložb smo prepoznali 18 naložb, ki so inovativne, kar od vseh odobrenih 
naložb znotraj ukrepa M04 (1.846) predstavlja 0,9% delež.  Primeri inovativnih naložb v okviru tega ukrepa 
so nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent ali nov 
proizvod na KMG. Uvedba novega proizvoda/produkta je inovativna, če le-tega prej na nekem območju ni 
bilo oz. ta to območje ni značilno.

M16: V ukrepu M16 je bilo do 31.12.2018 odobrenih 23 projektov, v vrednosti 3.206.243,48 EUR, katere 
vse smatramo kot inovativne. Izplačil za ukrep M16 še ni bilo. V okviru tega ukrepa je bilo odobrenih tudi 9 
EIP projektov. Primeri projektov znotraj tega ukrepa se nanašajo predvsem na partnerstva, ki spodbujajo 
tehnološki napredek ali prenos znanja. Primeri inovativnih operacij znotraj ukrepa M16 so: razvita blagovna 
znamka za meso posebne kakovosti, nove prodajne poti za kmetijske proizvode, posebna oblika sodelovanja 
in trženja, vzpostavitev dopolnilnih in postranskih dejavnosti na KMG, ipd.

Znotraj EIP projektov, pa se inovacije kažejo v projektih kot so razvoj posebnega modela na področju 
opraševanja sadnih vrst, razvoj modela za učinkovito in trajnostno naravno rabo vode na kmetijskem 
gospodarstvu, razvoj posebne tehnologije za koriščenje koruznih ostankov (oklaskov) v energetske namene, 
ipd.

M19.2: Inovativnih operacij LAS je glede na naše kriterije 165 kar predstavlja 99% vseh odobrenih operacij 
znotraj tega ukrepa. Inovativni projekti, ki jih izvajajo LAS-i pa so predvsem povezani z uvedbo novih 
produktov ali storitev v lokalno okolje (primer: električno kolo/avto), izboljšanjem kvalitete življenja in 
lokalne ekonomije preko dodatne turistične ponudbe, ohranjanjem dediščine in vzpodbujanjem 
medgeneracijskega povezovanja predvsem z vzpostavitvijo kulturnih centrov in prostorov (parki), kjer je 
možno medgeneracijsko druženje. Prav tako je nekaj projektov usmerjenih tudi v izobraževanje, predvsem 
preko vzpostavitev učnih poti v naravi.

Pri izračunu kazalnika »Izdatki PRP za raziskave in razvoj kot % BDP (BIRR »razvoj podeželja") kot delež 
BDP« smo vzeli podatke samo za inovativne operacije/naložbe izplačane v letu 2018 v vrednosti 810347,99 
EUR kar napram nacionalnemu BDP, ki znaša 45948 mio EUR, predstavlja izredno nizek delež in sicer 
1,76362E-05.

Izdatki PRP za RRI kot odstotek skupnih izdatkov PRP znaša 0,0018% kar predstavlja zanemarljiv delež, 
zato smo izračunali še delež izdatkov PRP za RRI za leto 2018, ki znaša 0,54%, kar ugotavljamo je še vedno 
zelo malo.

Na splošno največ inovativnih operacij izvajajo lokalne akcijske skupine znotraj ukrepa M19, kjer se 
inovacije odražajo predvsem preko vpeljav novih produktov ali storitev v lokalno okolje, z namenom 
izboljšanja kakovosti življenja na podeželju.

Skupno smo kot inovativne operacije sicer prepoznali 217 operacij v skupni vrednosti 14.356.550,4 EUR 
(odobreno), od tega pa je bilo izplačanih 1.143.975,45 EUR.  V ukrepu M01 je bilo odobrenih inovativnih 
izobraževanj za 590.699,00 EUR, pri ukrepu M04.1 je bilo odobrenih sredstev za inovativne projekte 
2.265.131,09 EUR, v ukrepu M16 3.2016.243,48 EUR, v ukrepu M19.2 pa 8.294.475,88 EUR.  Največ 
odobrenih inovativnih operacij je usmerjenih v izboljšanje proizvodnega potenciala (47%), medtem ko je v 
operativne skupine EIP-AGRI usmerjenih dobrih 18%, v sodelovanje med akterji v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju okoli 7%, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 11%, biotsko 
raznovrstnost in dobrobit živali približno 4%, varstvo in izboljšanje virov slabih 5%, vzpostavitev grozdov 
in mrež pa le slab odstotek.
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Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Inovacije podpira predvsem Mreža in ukrepa M16 ter M19. Poleg tega ugotavljamo, da je pomemben 
dejavnik tudi starost upravičencev, saj so na splošno mlajši kmetje nosilci inovativnih prebojev v 
kmetijstvu.

 

Priporočila

Potrebno je okrepiti sinergije med ukrepom M06.1 in ključnimi ukrepi na področju spodbujanja inovacij, 
bodisi preko targetiranega informiranja mladih kmetov (npr. »navzkrižna promocija« ukrepov s potencialom 
za inovacije, s strani svetovalnih služb), dodatnih finančnih spodbud in aktivnosti mreže (po vzoru ukrepa 
M16.2, kjer je sinergija delno že vzpostavljena, saj se pri podukrepu M16.2 ocenjuje kakovost partnerstva 
tudi na podlagi tega, ali so v partnerstvo vključeni tudi mladi kmetje).

7.a31) PSEQ01-FA - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s prednostnim področjem 
posameznega programa

Prednostno področje posameznega programa: 2A

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: Koliko se je s podprtimi naložbami v okviru podukrepa 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva podprla digitalizacija v kmetijstvu?

Utemeljitev izbire prednostnega področja vrednotenja posameznega programa:

Dodatno vprašanje organa upravljanja.

7.a31.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Iz baze prejemnikov sredstev (vir ARSKTRP) bomo pregledali podpore v naložbe v okviru podukrepa 
M04.1 ter izbrali tiste, ki so podpirale digitalizacijo v kmetijstvu. Pri ocenjevanju primarnih in sekundarnih 
vplivov (kazalnikov) se poslužujemo opisne statistike (števila, deleži ipd.). Podatkovni vir bodo podatki iz 
baze upravičencev na ARSKTRP.

V okviru podukrepa M04.1 nismo zaznali neposrednega podpiranja digitalizacije v kmetijstvu. 
Dopuščamo pa možnost posrednega podpiranja digitalizacije. Razlog posrednega podpiranja 
digitalizacije je v vrsti naložb, katerih del vključuje sodobno digitalno tehnologijo ali pa je z njo celo 
pogojen (npr. vezan na optično ali 4G omrežje). Več posrednega prispevka k digitalizaciji vidimo v 
naložbah, ki se nanašajo na posodobitve tehnologij oz. na postavitev/gradnjo objektov, kot so na 
primer rastlinjaki/plastenjaki ali avtomatizacija/robotizacija v perutninarstvu ali prireji mleka, malo 
pa je posrednega prispevka k digitalizaciji pri naložbah v mehanizacijo.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

V okviru opisov naložb ni bilo zaznati naložbe, ki bi neposredno podprla digitalizacijo v kmetijstvu. Pri tem 
dopuščamo možnost, da je do manjšega obsega podpiranja digitalizacije prišlo posredno preko posodobitve 
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ali vpeljave sodobnih tehnologij na kmetijskih gospodarstvih. Gre npr. za dele opreme, ki so podprti s 
sodobnimi digitalno vodenimi procesi (računalniško krmiljenje v hlevih ali rastlinjakih in spremljanje 
procesov preko različnih medijev, spremljanje vedenja živali preko transponderjev na različnim medijih, 
ipd.).

 

Priporočila

Neposredno podpiranje digitalizacije kmetijstva je mogoče zasledovati šele, ko bodo v načrtu investicijskih 
podpor natančno opredeljeni cilji in okvirji porabe namenskih sredstev, med katerimi bodo določeni tudi 
standardi digitalizacije.

7.a32) PSEQ02-FA - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s prednostnim področjem 
posameznega programa

Prednostno področje posameznega programa: 4ABC

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: Ali prihaja do medsebojnega »izpodrivanja« učinkov in 
vplivov posameznih operacij ukrepa KOPOP? Ali na območjih potencialnega vpisa ciljnih naravovarstvenih 
operacij KOPOP, kjer se izvaja ukrep M14, prihaja do odstopanja glede na druga območja?

Utemeljitev izbire prednostnega področja vrednotenja posameznega programa:

Zahteva Okoljskega poročila PRP 2014-2020.

7.a32.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za pripravo odgovora na vprašanje za vrednotenje uporabljamo naslednje metode:

(a) Kvantitativne metode: opisna statistika (izračun vrednosti deležev)

Za vse kvantitativne programsko specifične kazalnike je najprimernejši izračun vrednosti deležev, pri čemer 
uporabljamo podatke o upravičencih iz podatkovnih baz ARSKTRP. Izračunavmo deleže vključenih 
zemljišč v relevantne operacije ter dinamiko vključevanja upravičencev v te operacije.

(b) Kvalitativne metode: anketni vprašalnik, fokusna skupina

Za ugotovitev učinkov naložb in/ali dejavnosti, ki so predmet tega vprašanja, uporabljamo anketni 
vprašalnik (za vpogled v učinke, zaznane s strani upravičencev). Anketni vprašalnik je namenjen tudi 
opredelitvi percepcije kmetijskih gospodarstev, vključenih v ukrep M10 (Trajno_travinje_I, 
Trajno_travinje_II, HAB, MET, STE, VTR, KRA_S50, KRA_PAST; KRA_CRED), ki so vključena v 
ukrep M14 Dobrobit živali (DŽ-Govedo in DŽ-drobnica). Morebitni učinki »izpodrivanja« znotraj 
posameznih operacij ukrepa M10 ter med ukrepoma M10 in M14 so se dodatno verificirali na fokusni 
skupini.

Prostorska analiza vključenosti v operacije (M14 DŽ-Drobnica in DŽ-Govedo, Trajno travinje I in 
Trajno travinje II in pa ciljne naravovarstvene operacije HAB, MET, VTR in STE) ni pokazala 
jasnih učinkov izpodrivanja. Temu pritrjuje tudi analiza anketnega vprašalnika, ki kaže na 
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zavedanje in prepoznavanje pomena ciljnih operacij s strani upravičencev, ki imajo zemljišča na 
ekološko pomembnih območjih.

Znotraj ekološko pomembnih območij znaša delež območij, podprtih z operacijama Trajno travinje I in 
Trajno travinje II, 10,27%, delež območij podprtih s ciljnimi operacijami HAB, MET, VTR in STE pa 1,01 
%. Površina podprtih območij z obema skupinama operacij se od leta 2016 rahlo povečuje, v letu 2018 pa se 
je za ciljne operacije HAB, MET, VTR in STE povečala za 957 ha (16,14 %).

Od kar se je začel izvajati ukrep M14 z operacijama DŽ-Drobnica in DŽ-Govedo je velik delež 
upravičencev operacij HAB, MET, STE, VTR vključenih tudi v ukrep M14 (29,5 %). Po drugi strani je zelo 
visok tudi delež upravičencev operacije ukrepa M14, ki imajo zemljišča na ekološko pomembnih območjih 
(HAB, MET, VTR in STE).

Visok je tudi delež upravičencev Trajno travinje I in II, ki so hkrati upravičenci M14, in sicer 39,6 %. 
Površina upravičencev vključenih v operacije na območju HAB, MET, STE, VTR, ki so hkrati vključenih v 
operacijo TRZ I ali TRZ_II, znašajo 279 ha.

699 upravičencev je vključenih v operacije HAB, MET, STE, VTR, vendar ne na vseh površinah znotraj teh 
območij.

Relativno velik delež prej navedenih upravičencev ukrepa M14, ki imajo površine na ekološko pomembnih 
območjih (255 oz. 30,5%) je hkrati vključenih v ciljne naravovarstvene operacije HAB, MET, STE, VTR, 
vendar ne na vseh površinah znotraj teh območij. To bi lahko bil znak morebitnega izpodrivanja ciljnih 
naravovarstvenih operacij in ukrepa M14, a je takšen potencialni vpliv dejansko nemogoč zaradi zasnove 
ukrepa M14. V okviru 1. spremembe PRP 2014–2020 sta bila namreč v ukrep DŽ vključena tudi govedo in 
drobnica, in sicer z določitvijo zahteve glede paše živali. Ukrep DŽ za govedo in drobnico se je moral 
prilagoditi obstoječim ukrepom oziroma zastavljenim ciljem PRP 2014–2020, kar pomeni, da je bilo treba 
na območjih HAB in MET pašo v ukrepu DŽ časovno omejili v skladu z zahtevami teh operacij, na 
območju VTR in STE pa uveljavljanje ukrepa DŽ za govedo ni možno, saj je paša v okviru teh operacij 
prepovedana. Če se ukrep DŽ ne bi prilagodil zahtevam navedenih operacij, bi na teh območjih dejansko 
lahko prišlo do nasprotnih učinkov, saj je po eni strani cilj prepovedi paše na območju VTR ohranitev kosca 
in drugih talnih gnezdilk, po drugi strani pa bi se na istem območju v okviru ukrepa DŽ pašo dodatno 
finančno vzpodbujalo. Omejitve glede izvajanja ukrepa M14 na območjih HAB, MET, STE in VTR tako 
preprečujejo, da bi se pozitivni vplivi ukrepov PRP medsebojni izničevali.

Med 458 anketiranci, ki so odgovorili, da so vključeni v ukrep M14, je večina kot glavni razlog za vstop v 
ukrep izpostavila skrb za živali (86%) in okolje (40 %). Da je finančna podpora glavni razlog za vstop v 
ukrep M14 je odgovorilo 57 % anketirancev. Največ anketirancev je vključenih v operacijo DŽ – Govedo 
(85%), najmanj pa v DŽ-Drobnica (14%). Od 86 anketirancev, katerih zemljišča se nahajajo na ekološko 
pomembnih območjih, jih 19 meni, da je to tudi razlog za vstop v ukrep M14. 59 anketirancev (69%) je 
odgovorilo nasprotno. Med 188 anketiranci, ki so odgovorili, da so vključeni v KOPOP, jih večina prav tako 
meni, da sta skrb za živali in ohranjanje biotske raznovrstnosti pomembna (52% jih meni, da je to zelo 
pomembno, in 37%, da je pomembno). Na podlagi rezultatov ankete tako lahko sklepamo, da vstop v ukrep 
M14 ni povezan s samo lokacijo zemljišč, temveč zavedanjem glede skrbi za živali in okolje.

Potrebno pa je poudariti tudi, da je obdobje izvajanja operacij DŽ-drobnica in DŽ-od relativno kratko (šele 
od leta 2017), zato je potrebno za zanesljivejšo oceno medsebojnih vplivov ukrepov počakati do konca 
programskega obdobja.

Odgovor na to vprašanje obenem naslavlja tudi omilitveni ukrep Okoljskega poročila za Program razvoja 
podeželja 2014-2020, ki se nanaša na preverbo morebitnih učinkov izpodrivanja naravovarstvenih operacij 
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znotraj ukrepa KOPOP.

7.a33) PSEQ03-FA - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s prednostnim področjem 
posameznega programa

Prednostno področje posameznega programa: 4ABC

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri naložbe v osnovna sredstva vplivajo na 
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe?

Utemeljitev izbire prednostnega področja vrednotenja posameznega programa:

Zahteva Okoljskega poročila PRP 2014-2020.

7.a33.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Kvantitativne metode: opisna statistika (izračun vrednosti deležev)

Za vse kvantitativne programsko specifične kazalnike je najprimernejši izračun vrednosti deležev, pri čemer 
uporabljamo podatke o upravičencih iz podatkovnih baz ARSKTRP. Naložbe v obdobju 2007-2013 in 
2014-2020 analiziramo glede na to, ali imajo KMG zemljišča na Posebnih območjih varstva (SPA - Special 
protection area oz. posebna območja varstva) ali Območjih, pomembnih za skupnost (SCI - Sites of 
Community Importance- Območja, pomembna za skupnost).

Osnovna sredstva, ki podpirajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, obsega naložbe kot so: Tehnološka 
posodobitev namakalnih sistemov, ureditev vodohranov, zbiralnikov vode itd. s ciljem racionalnejše rabe 
vode; Nižja rabo FFS  in gnojil (specialna mehanizacija, ureditev nasadov večletnih rastlin kot so trajni 
nasadi, matičnjaki, drevesnice, ipd., ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo), čistilne 
in varčevalne tehnike na kmetijskem gospodarstvu (meteorna voda, odpadki, …), naprave za mehansko 
zatiranje škodljivih organizmov, prilagajanje na specialne zahteve kmetovanja na okoljsko ranljivih 
območjih (VVO, nitratna direktiva, …), ureditev trajnih nasadov in pašnikov (travniški sadovnjaki, 
ekstenzivni pašniki, …) ter ekološka pridelava hrane; stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup 
pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma reje gojene divjadi; stroški ureditve 
zaščite čebeljih panjev pred medvedi; stroški naložb na področju pridelave medu in ostalih čebeljih 
proizvodov ter vzreje čebeljih matic; nakup nove kmetijske mehanizacije: mehanizacija za strma kmetijska 
površine/travnike, mehanizacija za odstranjevanje plevela in invazivnih vrst; mulčerji, podrahljalniki, 
oprema za namakanje, stroji za obdelavo tal in setev, škropilnice, sejalnice, vinogradniški stroji itd.) ; 
Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; Tehnološke posodobitve namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; Ureditev gozdne infrastrukture.

V okviru tega PSVV je analizirana tudi vrsta vpliva (pozitiven / negativen, posreden / neposreden, 
sinergijski / nesinergijski) in katere vrste oz. habitatni tipi, ki so najbolj podvrženi tem vplivom. Posebna 
pozornost je namenjena naložbam znotraj območij  Natura 2000, zlasti oceni morebitnih razlik glede na 
ostala območja. Na podlagi ugotovitev so izdelana priporočila za nadgradnjo ukrepa M04  z namenom 
doseganja optimalnih singergijskih učinkov in pozitivnih vplivov na biotsko raznovrstnost.

Naložbe v osnovna sredstva imajo različne, večinoma zanemarljive posredne vplive na kvalifikacijske 
vrste in habitatne tipe. Potencialni negativni vplivi povezani zlasti z izgradnjo novih namakalnih 
sistemov, agromelioracijo s komasacijami, obrambo pred točo ter gradnjo gozdnih cest in vlak. 
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Pozitivni vplivi so povezani z naložbami v mehanizacijo, ki neposredno omogoča ohranjanje 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, in naložbami, ki so posredno vezane na izboljšanje stanja 
voda (kvalitativnega in kvantitativnega) z vzpostavitvijo in izboljšanjem obstoječih sistemov 
namakanja ter izgradnjo gnojnih jam in gnojišča. V okviru vrednotenja smo sicer obravnavali 
teoretične (potencialne) vplive, pri čemer je dejanska materializacija tega vpliva v razmerju do 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov materializiral najpogosteje odvisna od tega, ali se naložba 
izvaja na območju Natura 2000 ali ne. 

Naložbe v osnovna sredstva znotraj ukrepa M04.1 v primerih, ko se le te izvajajo KMG, ki imajo vsaj del 
zemljišč v območju Natura 2000, večinoma nimajo vpliva na habitatne tipe in kvalifikacije vrste, ali pa je ta 
vpliv težko opredeliti posebej za posebna ohranitvena območja (SAC) (takšnih naložb je 31,98%) oz. 
posebna območja varstva (SPA) (20,75% naložb). Prav tako je relativno majhen delež odobrenih sredstev za 
naložbe, ki lahko negativno vplivajo na SAC območja (0,9%) oz. SPA območja (0,3%). Gre predvsem za 
naložbe za obrambo proti toči. Večji je delež sredstev namenjen naložbam, ki lahko pozitivno vplivajo na 
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe; z vidika SPA območij je le-teh 5,9% in z vidika SAC območij 8,0%.

Naložbe v osnovna sredstva v okviru ukrepa M04.3 so vezane na izgradnjo gozdnih cest in vlak, tehnološko 
izboljšanje obstoječih sistemov za namakanje, gradnjo novih sistemov za namakanje in za agromelioracije s 
komasacijami. Ocenjujemo , da je odobrenih 67% vrednosti vseh naložb na SAC območjih, oziroma 57% 
naložb SPA območjih takšnih, ki bi lahko imele negativen vpliv na biotsko raznovrstnost. Tako velik delež 
naložb s potencialno negativnim vplivom na biotsko raznovrstnost znotraj podukrepa M04.3 je pričakovan, 
saj se večji delež teh naložb nanaša na agromelioracije (cca 60%). Potrebno je opozoriti, da negativen vpliv 
na biotsko raznovrstnost na območjih Natura 2000 ne pomeni, da bo ta vpliv dejansko negativen na ciljne 
vrste (Natura 2000) in habitatne tipe, saj ocena temelji zgolj na analizi posameznih odobrenih vlog KMG 
(ali celo posameznih parcel teh KMG), pri čemer se je lokacija naložbe opredeljevala na ravni občine in ne 
dejanske mikrolokacije posamezne naložbe. Po drugi strani je odobrenih 23% sredstev na SPA in enak delež 
na SAC območjih, ki bi lahko imela pozitiven vpliv na biotsko raznolikost. Za nekatere od naložb ni bilo 
podatkov o prostorski lokaciji glede na območja Natura 2000 območje, zato je njihov vpliv na Natura 
območja ocenjen na temelju občine/naselja, v katerem je odobrena naložba. Velika večina občin v Sloveniji 
ima del Natura 2000 področij znotraj svojih mej, zato je možno, da so te ocene znatno precenjene.

Pri analizi podatkov za obdobje 2007-2013 ni bilo mogoče oceniti natančnega obsega vplivov, saj ni na 
voljo podrobnejših podatkov o načinu in obsegu kmetovanja v povezavi z naložbami izvedenimi v 
prejšnjem programskem obdobju.

V analizi vpliva naložb v osnovna sredstva vplivajo na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe smo upoštevali 
odobrena sredstva, saj je število izplačanih operacij majhen in ne bi mogel dati jasne slike o morebitnih 
vplivih ukrepov M04.1. in M04.3. na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Možni vplivi in posledice 
naložb so sicer podrobneje predstavljeni v razdelku B.4 znotraj tega SVV.

Odgovor na to PSVV ob enem naslavlja tudi omilitveni ukrep Okoljskega poročila za Program razvoja 
podeželja 2014-2020, ki se nanaša na analizo učinkov naložb v osnovna sredstva na kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Za nekatere od naložb ni bilo podatkov o prostorski lokaciji glede na območja Natura 2000 območje.
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Priporočila

1. Za potrebe natančnih bodočih analiz vpliva naložb v osnovna sredstva na kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe bi bilo potrebno znotraj vlog navajati podatek ali se bo naložba izvajala na področju Natura 
2000.

2. Priporočamo vzpostavitev sistema hitre ocene možnih negativnih vplivov na biotsko raznolikost (ali 
Natura 2000 vrste) pred odobritvijo odobrijo sredstev, na primer seznama kontrolnih vprašanj, ki temeljijo 
na standardnem naboru naložb in možnih vplivov (za primer glej analizo naložb v razdelku C spodaj). V 
kolikor se ugotovi potencialni negativni vpliv upravičencem po potrebi predpišejo dodatni zaščitni ukrepi.

7.a34) PSEQ04-FA - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s prednostnim področjem 
posameznega programa

Prednostno področje posameznega programa: 6B

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri so se upravičenci imeli možnost vključevati 
in so se vključevali v ukrepe PRP 2014–2020 M16 in LEADER in kakšen je bil vpliv ukrepov na stanje 
posameznih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na posameznih območjih in v NATURA 2000

Utemeljitev izbire prednostnega področja vrednotenja posameznega programa:

Zahteva Okoljskega poročila PRP 2014-2020.

7.a34.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za pripravo odgovora na vprašanje za vrednotenje je predvidena uporaba kvantitativnih in kvalitativnih 
metod, pri čemer je potrebno upoštevati ugotovitve, povezane z okoljsko problematiko

Kvantitativne metode: opisna statistika (števila, deleži):

Primarni prispevek k statusu kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov z ukrepi M16.5, 16.9 in M19.2 je 
mogoče izmeriti s številom projektov, povezanih z ohranjanjem in promocijo območij Natura 2000 ali 
biotsko raznovrstnost, in vrednostjo oz. deležem izplačil. Za vse kvantitativne programsko specifične 
kazalnike je najprimernejši izračun vrednosti deležev, pri čemer uporabljamo podatke o upravičencih iz 
podatkovnih baz ARSKTRP.

Mnenje predstavnikov LAS glede prispevka dejavnosti /operacij k varstvu okolja in narave

Kvalitativne metode: analiza vsebine projektov (teorija sprememb), fokusna skupina, vprašalnik:

 Analiza podatkov o izvajanju operacij, ki imajo v bazi upravičencev označen okoljski vpliv (analiza 
vpliva z porabo teorije sprememb, upoštevajoč pogoje in merila ter vsebino operacij z okoljskim 
vplivom)

 Samoevalvacijski vprašalnik LAS (za M19)
 Fokusna skupina 8: Biotska raznovrstnost (za verifikacijo ugotovitev)
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Relativno majhen delež odobrenih projektov, ki se izvajajo v okviru ukrepov M16 (Sodelovanje) in 
M19 (LEADER), vključuje komponento, ki posredno vpliva na varstvo okolja in narave. Gre 
predvsem za projekte ozaveščanja o pomenu zaščite narave, vrst in habitatov, pri čemer potencialni 
prispevek teh ukrepov na stanje posameznih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov še ni dovolj 
izkoriščen. Zaenkrat je relativno majhen tudi delež projektov z neposrednim vplivom na vrste in 
habitate na območjih Natura 2000, kljub temu, da vsi LAS-i pokrivajo tudi ta območja.  

Ukrep M16 Sodelovanje se je zaradi različnih organizacijsko-administrativnih težav pričel izvajati relativno 
pozno, saj so bili prvi razpisi za posamezne podukrepe izvedeni šele v sredini oziroma v drugi polovici 
2018. V danih razmerah, ko se posamezni akterji za doseganje skupnih ciljev razmeroma težko povezujejo, 
je največji izziv pravzaprav predstavljalo oblikovanje partnerstev za skupno sodelovanje in pripravo 
projektnih predlogov.

Od skupno 23 projektov znotraj ukrepa M16, ki so v začetni fazi izvajanja, jih je 5 oz. 21,7 % s področja 
upravljanja okolja in okoljske učinkovitosti (podukrep 16.5). Glede na dejstvo, da so se projekti šele začeli 
izvajati, je praktično nemogoče kvantificirati, kako in v kolikšni meri izkazujejo trajnost tudi po prenehanju 
podpore (T+5 let). Na osnovi vsebinske analize projektov lahko predvidevamo, da se bodo aktivnosti tudi 
po zaključku projekta nadaljevale pri 17 projektih sodelovanja (pri podukrepu 16.2 - 3, pri 16.4 - 2, 16.5 
vseh 5 in pri 16.9 – 7), seveda pa je to zgolj ocena. Izplačil za te projekte še ni bilo.

Za ukrepa M16 in M19 je skupno načrtovanih 31.189.725 EUR, od česar je odobrenih za operacije, ki 
podpirajo biotsko raznolikost, odobrenih 3.216.417 EUR (9,77 %). Od tega je do sedaj izplačanih 27.616 
EUR. V okviru pobude LEADER je na podobni ravni tudi delež operacij, ki podpirajo biotsko 
raznovrstnost, in sicer 11,5 % odobrenih operacij (le ena operacija vezana na Natura 2000 habitate). Ti 
podatki kažejo razmeroma majhno zastopanost operacij, ki podpirajo biotsko raznolikost, kar je po eni strani 
posledica poznega začetka izvajanja teh ukrepov, po drugi strani potreb in preferenc ruralnega prebivalstva, 
zaradi česar je večina operacij usmerjenih v izboljšanje pogojev življenja na podeželju.

Analiza 65 samoevalvacijskih vprašalnikov LAS (za ukrep M19) je pokazala, da 27 LAS-ov izvaja 
aktivnosti, ki posredno vplivajo na Natura 2000 ciljne vrste in habitate (npr. aktivnosti ozaveščanja, 
izobraževanja, urejanja stez, zmanjšanje emisij, izgradnje hranilnic za ptice, hotelov za žuželke in podobno). 
V dveh projektih so bile operacije neposrednega delovanja na Natura območjih (Urejanje mokrišč).

Odgovor na to PSVV obenem naslavlja tudi omilitveni ukrep Okoljskega poročila za Program razvoja 
podeželja 2014-2020, ki se nanaša na analizo učikov ukrepov M16 in M19 na kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Obstaja zavest o pomenu zaščite okolja in narave, obenem pa se izvaja veliko število operacij, ki imajo 
posreden prispevek k temu cilju. Ne glede na to pa je delež projektov z neposrednim vplivom na vrste in 
habitate Natura področjih sorazmerno majhen, zato na tem področju obstaja pomemben prostor za 
izboljšave.

 

Priporočila

1. V oblikovanje operacij v okviru ukrepov M16 in M19 naj se vključijo ključni deležniki na področju 
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okoljevarstva in naravovarstva v Sloveniji na način, da predlagajo konkretne, lokalnemu okolju prilagojene 
teme oz. projekte, s katerimi bi se povečal neposreden prispevek PRP k ohranjanju habitatnih tipov in 
kvalifikacijskih vrst (npr. ohranjanje habitatov ciljnih vrst ptic na ciljno izbranih sklenjenih območjih, 
obnova degradiranih Natura 2000 habitatov ipd.).

7.a35) PSEQ05-FA - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s prednostnim področjem 
posameznega programa

Prednostno področje posameznega programa: 4ABC

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri je PRP 2014–2020 dosegel okoljske cilje, 
opredeljene v Okoljskem poročilu za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020?

Utemeljitev izbire prednostnega področja vrednotenja posameznega programa:

Zahteva Okoljskega poročila PRP 2014-2020.

7.a35.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Doseganje okoljski ciljev se vrednoti na podlagi kazalcev za spremljanje okoljskih ciljev PRP 2014–2020, 
opredeljenih v poglavju spremljanje stanja Okoljskega poročila za Program razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020. Prispevek PRP k temam Okoljskega poročila, ki so vključene in 
izračunane v okviru drugih evalvacijskih vprašanj, z izjemo vpliva na kulturno dediščino:

1. Biotska raznovrstnost: SVV 8, 26 in 28;
2. Tla: SVV 10, 26 in 28;
3. Vode: SVV 9,11, 26 in 28;
4. Podnebni dejavniki: SVV: 14 in 15;
5. Kulturna dediščina: ni obravnavana v okviru drugih SVV;
6. Prebivalstvo in zdravje ljudi: SVV 6 in nacionalne statistike.

Teme smo obravnavali s pomočjo kazalnikov, ki jih predvideva že Okoljsko poročilo, pri čemer smo 
praviloma uporabili nadomestne (skupne) kazalnike vplivov, rezultatov in učinkov, ki jih predvidevajo 
smernice za vrednotenje, ki pa merijo enakovrstne učinke in vplive.

V okviru ostalih vprašanj za vrednotenje ni obravnavano le področje kulturne dediščine. Za vrednotenje 
vplivov PRP (pozitivnih in negativnih) na ohranjanje kulturne dediščine smo uporabili naslednje metode:

 Kvantitativne metode: izračun vrednosti deležev, prostorska analiza (delež števila podprtih 
dejavnosti/operacij, v okviru katerih so možni posegi v objekte kulturne dediščine, delež obsega 
naložb, v okviru katerih so možni posegi v objekte kulturne dediščine in delež kmetijskih površin, 
vključenih v ukrepe M10, M11 in M13)

 Kvalitativne metode: analiza izvajanja, teorija sprememb (v okviru analize izvajanja bomo pregledali 
vse dejavnosti/operacije znotraj ukrepov/podukrepov M04.1, M04.2, M06.4, M08.4, M10, M11, 
M13 in M19, ki prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine (»Ali podprti projekt predstavlja poseg v 
kulturno dediščino?«) oz. ohranjanju kulturne krajine, ter za le-te izdelali deskriptivni pregled vrst 
naložb in vpliva na ohranjanje kulturne dediščine.
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Pri pripravi odgovora na vprašanje smo upoštevali naslednje ugotovitve Okoljskega poročila:

 Potencialni vpliv na enote kulturne dediščine je v veliki meri odvisen od umeščanja ureditev 
(posegov) v prostor in načina izvajanja ureditev. Glede na to, da PRP ni prostorsko določen (ni 
natančno vnaprej določena lokacija izvajanja posameznih ukrepov ali aktivnosti iz naslova 
programa) lahko potencialne vplive opredelimo na t.i. strateški ravni. V primeru, da se PRP ne bo 
izvajal na mestu ali v bližini kulturne dediščine ni pričakovati neposrednih negativnih vplivov. 
Vplivi, ki lahko nastanejo zaradi izvajanja programa so lahko pozitivni ali negativni. Pozitivne 
vplive lahko opredelimo za tiste ukrepe, v okviru katerih se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo 
prispevale k ohranitvi pomembnih vrednot in lastnosti objektov in območij kulturne dediščine ter 
njihovi aktivni vključitvi v okviru drugih sektorjev in dejavnosti.

 PRP neposredno ne opredeljuje posegov, ki bi zmanjšali oziroma ogrožali dostopnost, razvojni 
potencial in lastnosti objektov ter območij kulturne dediščine. V programu je mogoče razbrati pomen 
ohranjanja kulturne dediščine, toda PRP dopušča in predvideva tudi investicije v obliki posegov v 
prostor. Izvajanje posegov v prostoru pa lahko potencialno predstavlja tudi nevarnost za ogrožanje 
lastnosti in stanja kulturne dediščine, v primeru da bi se ti zvedli v nasprotju z varstvenimi 
zahtevami.

 Negativne vplive lahko opredelimo v primerih, ko se izvedba aktivnosti posameznih ukrepov, ki jih 
opredeljuje PRP, nanašajo na izvedbo investicij, ureditev ali posegov na območjih kulturne dediščine 
ali v njihovi bližini. V primeru neustreznega načrtovanja in izvedbe lahko pride do neustrezno 
negativnih vplivov na lastnosti enot kulturne dediščine, vendar je take vplive možno preprečiti v 
postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja. Potencialni negativni vpliv obstaja, če se zaradi 
izvajanja aktivnosti z namenom posodobitve stanja, ki lahko zaradi narave posega (npr. nov objekt in 
infrastruktura) ali načina izvajanja (dodatna dejavnost) vpliva na vidne kakovosti in pomembne 
naravne strukturne prvine kulturne krajine. Negativni vpliv je možen, če so ukrepi neustrezno 
izvedeni. To velja zlasti za spremembe zemljiške strukture, izvedbo hidromelioracij, gradnjo 
infrastrukture in objektov, kadar se ti izvajajo v območjih varstva kulturne dediščine. Neustrezno 
izvajanje lahko povzroča ogroženost lastnosti ter zmanjša prezentiranost kulturne dediščine ter 
vplivajo na njeno dostopnost.

V okviru teorije sprememb smo tako z uporabo deskriptivne analize izbranih operacij ovrednotili srednje- in 
dolgoročni vpliv naložb na ohranjanje kulturne dediščine in kulturne krajine.

Eden najpomembnejših ciljev PRP je ozaveščanje vseh deležnikov PRP o potrebi po ohranjanju 
okolja in narave, kar je najbolj izraženo v okviru programa LEADER. Temu potrjujejo tudi odgovori 
na druga vprašanja za vrednotenje. Čeprav je veliko število upravičencev v anketi odgovorilo, da jim 
zahteve vezane na Natura 2000 območja in vrste povzročajo težave v kmetovanju, se kljub temu 
zavedajo pomena in namena okoljevarstvenih ukrepov. Eden od najpomembnejših delov PRP, ki je 
znatno prispeval k pozitivnim rezultatom, so aktivnosti v okviru ukrepov M16 in M19.

Glede doseganja okoljskih ciljev, opredeljenih v Okoljskem poročilu za Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je mogoče sklepati, da so zastavljeni cilji v določeni meri 
doseženi (cilji 2, 3 in 8). Obstajajo področja, na katerih je možno do konca programskega obdobja z 
izboljšavami doseči zastavljene cilje (cilja 7 in 9), pri določenih operacijah pa obstaja tudi tveganje, 
da cilji ne bodo doseženi (cilji 1, 4 in 5). Za vse navedene izzive so v okviru poročila o vrednotenju 
predlagani ukrepi za izboljšanje oziroma za doseganje ciljev.

Z Okoljskim poročilom opredeljeni kazalniki za spremljanje in vrednotenje so obravnavani v okviru 
posameznih vprašanj. Pri tem je treba poudariti, da med predlaganimi kazalniki obstajajo tudi taki, ki jih ni 
mogoče izračunati, saj se za njih ne zbirajo podatki (npr.: število kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, 
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značilnih za gozdne ekosisteme, v ugodnem stanju – za del kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ni 
določeno ugodno stanje ali ni ocenjeno na vseh področjih). Prav tako so v Okoljskem poročilu predlagani 
kazalniki, ki imajo premalo natančno določene mejne vrednosti, zato se v procesu vrednotenja ne morejo 
kvalitetno uporabiti.

Pregled rezultatov po ciljih

Ohranjeni, izboljšani in obnovljeni ekosistemi kmetijske krajine – obravnavano v okviru skupnih vprašanj za 
vrednotenje št. 8, 26 in 28 

Vključenost kmetijskih zemljišč v ukrepe s potencialno pozitivnim vplivom na obnovo, ohranjanje in 
izboljšanje biotske raznovrstnosti je zadovoljiva, če jo obravnavamo z vidika povečanja skupnih površin 
vključenih v ukrepe, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in/ali krajino površin (glede na leto 2016). 
Vključenost površin v izbrane zahteve za ohranjanje habitatov (na območju določenem za ohranjanje 
habitatov) glede na leto 2016 narašča, vendar je še vedno za veliko operacij daleč od ciljnih vrednosti 
vključenosti v ukrep (glede na cilje Vlade RS v PUN). To je problematično zlasti zato, ker so prav te 
operacije tiste, pri katerih lahko pričakujemo največji učinek na stanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih 
zemljiščih.

Ohranjeni gozdni ekosistemi – obravnavano v okviru skupnih vprašanj za vrednotenje št. 8, 26 in 28 in 
programsko specifičnem vprašanju za vrednotenje št. 3

Programirani ukrepi so zelo koristni za lastnike gozdov in obenem dobro sprejeti. Analize kažejo, da je bil 
interes za predpisane ukrepe velik, vseeno pa realizacija ni dosegla želene ravni, zato obstaja veliko prostora 
za izboljšanje izvajanja ukrepov. Na podlagi opravljenih analiz pa ni mogoče z gotovostjo sklepati, ali imajo 
dela, izvedena s predpisanimi ukrepi, pozitiven ali negativen vpliv na biotsko raznovrstnost, saj za stanje 
gozdnih habitatov in vrst ne obstajajo relevantni podatki o monitoringih, poleg tega pa ni podatkov o načinu 
izvedenih del s podporo PRP. Poleg tega je prostorska analiza ukrepov na področju gozdarstva z vidika 
vpliva na gozdne habitatne tipe in kvalifikacijske vrste nesmiselna, saj je le v primeru odprave škode v 
gozdovih izvajanje operacij lahko obravnavati z uporabo podatkov o površinah, sama razširjenost izvajanja 
PRP v slovenskih gozdovih pa relativno majhna.

Ohranjanje pridelovalnega potenciala zemljišč za kmetijsko rabo – obravnavano v okviru skupnih vprašanj 
za vrednotenje št. 10, 26 in 28

Osnovni parametri, ki vplivajo na zmanjšanje erozije tal na obdelovalnih zemljiščih in povečanje vsebnosti 
organskih snovi v tleh in s tem izboljšanje upravljanja zemljišč in tal, imajo ugodne trende, ki izhajajo iz 
izvajanja PRP. Lahko torej ugotovimo, da ukrepi PRP prispevajo k zmanjšanju erozije tal zaradi vode in 
izboljšanju upravljanja zemljišč, vendar trdnih dokazov ni mogoče izračunati in interpretirati zaradi 
pomanjkanja podatkov na makro in mikro ravni za izračun kazalnikov vpliva in stanja. Ostali analizirani 
podatki kažejo izboljšanje, pri čemer je večje število kazalnikov že doseglo ciljne vrednosti, določene za 
celotno obdobje. Tisti, ki še niso dosegle ciljnih vrednosti, pa so na ravni, ki kaže, da bodo te vrednosti v 
prihodnje dosežene.

Dobro kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda – obravnavano v okviru skupnih vprašanj za 
vrednotenje št. 9, 26 in 28; 

Dobro ekološko stanje površinskih voda – obravnavano v okviru skupnih vprašanj a za vrednotenje št. 9, 26 
in 28;

Dobro količinsko stanje površinskih in podzemnih voda – obravnavano v okviru skupnih vprašanj za 
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vrednotenje št. 9,11, 26 in 28;

Razširjenost ukrepov (merjena kot delež podprtih zemljišč), ki prispevajo k boljšemu upravljanju voda, je 
zadovoljiva in med leti nekoliko narašča. Podatki kažejo na povečanje vnosa dušika in fosfora, pa tudi na 
povečanje vrednosti posameznih parametrov kakovosti podzemnih in površinskih voda, kar ima posledično 
lahko negativen vpliv na biološko raznovrstnost. Ukrepi (zlasti KOPOP) namreč niso ozko ciljno usmerjeni 
(npr. v primeru VTPV na GERK ob nabrežjih rek ali obalah jezer), zato lahko pomembne spremembe 
pričakujemo le na račun maksimalne vključenosti v ukrepe (tj. razširjenostjo  površinskih ukrepov, ki 
prispevajo k boljšemu upravljanju voda ter ravnanju z gnojili in pesticidi). Pomembno je poudariti, da na 
stanje vode vplivajo tudi številni drugi dejavniki (kanalizacija, industrijski objekti itd.), zato brez podrobnih 
raziskav o tem, kateri dejavniki vplivajo na stanje vode, ni mogoče oblikovati nedvoumnih sklepov.

Podnebni dejavniki - obravnavano v okviru skupnih vprašanj za vrednotenje št. 14 in 15

PRP je znatno prispeval k zmanjšanju izpustov didušikovega oksida in amonijaka, ni pa oblikoval ustreznih 
operacij/zahtev za zmanjševanja izpustov metana iz prebavil rejnih živali. Tudi za gradnjo majhnih in mikro 
bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko zmanjšali izpuste metana iz skladišč za živinska gnojila, kljub 
možnostim financiranja, ni bilo interesa. Od številnih aktivnosti za zmanjšanje izpustov didušikovega oksida 
in amonijaka s kmetijskih zemljišč izpostavljamo gnojenje z gnojevko v pasovih in vbrizgavanje gnojevke v 
tla na njivah in travnikih, ki sta v Sloveniji novost. Na njivah se je nova tehnika hitro razširila, na travnikih 
pa smo jo zaradi pogojevanja z drugimi zahtevami KOPOP izvajali v zelo omejenem obsegu. Posledično bi 
bilo smotrno pogojevanje izvajanja sicer zelo učinkovitih zahtev TRZ_I_NIZI TRZ_II_NIZI odpraviti.

Gozdovi in kmetijska zemljišča so ponor ogljikovega dioksida (v letu 2017 gozdovi -1.156 kt, travinje -345 
kt in njive -152 kt). PRP je prispeval k povečanju zalog ogljika v gozdovih s sofinanciranjem odprave škode 
in obnove gozda po naravnih nesrečah. Za nakup sadik so bile odobrene vloge za 707 ha. Na kmetijskih 
zemljiščih so se izvajale številne aktivnosti za povečanje zalog ogljika v tleh. Na 44,3% njiv in trajnih 
nasadov se je izvajala vsaj ena izmed operacij/zahtev, ki prispevajo k sekvestraciji in shranjevanju ogljika v 
tleh (POZ_KOL, POZ_POD, VOD_POD, POZ_NEP, VOD_NEP, POZ_ZEL, VOD_ZEL, HML_POKT, 
POZ_KONZ, SAD_POKT, VIN_POKT, VIN_MEDV, EK na njivah). Gre za prakse, ki naj bi glede na 
referenčno prakso (tj. zgolj zaoravanje žetvenih ostankov), povečale vnos ogljika v tla za 11 % . Posebej 
velja omeniti spodbujanje konzervirajoče obdelave tal (POZ_KONZ), ki se je leta 2018 izvajala na 14,2 % 
vseh njiv. Glede na obsežno gnojenje z živinskimi gnojili (bilančni računi za obdobje 2013–2017 kažejo, da 
z živinskimi gnojili povprečno vnesemo 48,5 kg N na ha letno, kar ustreza približno 12 t hlevskega gnoja) 
menimo, da so ukrepi PRP za povečanje in ohranjanje zalog ogljika v tleh ustrezni in zadostni.

Izboljšano fizično in mentalno zdravje - obravnavano v okviru skupnega vprašanja za vrednotenje št. 4, 
ostali kazalniki so na voljo v okviru državne statistike 

Izboljšana dostopnost proizvodov in storitev (lokalno proizvedena kakovostna hrana, infrastruktura, 
proizvodi, storitve) - obravnavano v okviru skupnega vprašanja za vrednotenje št. 6.

Na splošno lahko povzamemo, da so sheme kakovosti v okviru PRP postavile dobre temelje za promocijo 
kakovostne hrane, kar velja v naslednjem programskem obdobju še nadgraditi. Večja pomanjkljivost, ki se 
kaže po začetku vzpostavitve številnih shem, je v nedodelani urejenosti sistema financiranja. Vsekakor je 
potrebno razmisliti o ponovni vzpostaviti podukrepa za promocijo, pri čemer pa predhodno opredeliti 
številne težave, ki so se nepričakovano pojavile ob kolektivnem certificiranju in odvajanju zneska za 
promocijo.

V bodoče je potrebno vzpostavljanje novih shem kritično presojati na interdisciplinarni ravni, s čimer se 
lahko pravočasno opozori na morebitne nevarnosti, saj bi lahko v naslednjih letih prihajalo do 
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prenasičenosti shem, premočnemu medsebojnemu konkuriranju, posledično pa so mogoči negativni učinki v 
celotni verigi.  

Smiselno bi bilo razmisliti o vzpostavitvi/povečanju sodelovanja z institucijami iz nekmetijskih področij 
(Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo, KGZS itd.) in usklajevanju pri pripravi shem za promocijo, 
povečanje prodaje/porabe v javnih institucijah itd. Zaželeno je tudi izvajanje okrepljenih aktivnosti na 
podukrepu M16.4, pri čemer je potrebna poglobljena analiza ugotavljanja vzrokov za izkazan šibek interes 
ter vzrokov za težave pri zadoščanju razpisnim pogojem.

Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine

Na podlagi analize vlog ugotavljamo, da je od skupno odobrenih sredstev za ukrepe M04.1, M04.2, M06.4 
in M19 6,13% operacij takšnih, v okviru katerih so možni posegi v objekte kulturne dediščine, te operacije 
pa predstavljajo 4,49 % odobrenih naložb oz. sredstev.   Na ohranjanje kulturne dediščine preko ohranjanja 
krajine prispevajo tudi površinski ukrepi, in sicer je skupna površina področja na katerem se izvajajo ukrepi 
M10.1, M11 in M13 (na katerih se nahaja pomemben delež kulturne dediščine) v obdobju od leta 2015 do 
2018 znašala: 2015 - 451.565 ha, 2016 - 468.643 ha, 2017 - 473.699 ha in 2018 - 479.852 ha. Na tem 
področju se izvajajo tudi operacije ki imajo lahko pozitiven vpliv na kulturno dediščino. Delež površin, na 
katerih se izvajajo take operacije, je v ožjem smislu[1] znašal: 2015 - 2,95 %, 2016 - 3,93 %, 2017 - 4,12 % 
in 2018 - 4,26, v širšem smislu[2] pa:  2015 - 10,21 %, 2016 - 11,44 %, 2017 - 11,71 % in 2018 - 12,49 %. 
Na splošno ugotavljamo, da ukrepi PRP lahko pozitivno vplivajo na kulturno pripadnost in ohranjanje 
kulturne dediščine, zato je potrebno posebej podpirati območja in dejavnosti, na način da se njihov delež 
povečuje v ožjem, in v širšem smislu. Kot pozitivno ocenjujemo tudi dejstvo, da se v okviru ukrepa M19 (tj. 
v okviru programa LEADER) izvajajo projekti, ki so v veliki meri povezani s kulturno dediščino in 
ohranjanjem le-te.

V Okoljskem poročilu so priporočeni kazalniki, ki bi jih lahko vključili v vrednotenje predvsem z vidika 
zaščite biotske raznovrstnosti. V analizi ugotavljamo, da se nekateri od priporočenih kazalnikov ne 
omogočajo izračunov zaradi pomanjkanja podatkov, medtem ko določeni kazalniki sicer omogočajo 
izračun, a v postopku vrednotenja nimajo uporabne vrednosti, zato jih ne upoštevamo.

 

[1] Operacije KRA_MEJ, KRA_PAST, KRA_CRED, KRA_OGRM, KRA_VPRA, KRA_KRAS50, 
KRA_GRB, GEN_PAS, GEN_SOR, GEN_SEME.

[2] Dodano še operacije STE_KOS, MET, BTR, HAB, TRZ_I, TRZ_II.

7.a36) PSEQ01-TOPIC - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s temo vrednotenja 
posameznega programa

Tema vrednotenja: Enakost moških in žensk ter nediskriminacija

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri je PRP 2014-2020 spodbujal enakost 
moških in žensk ter nediskriminacijo?

Utemeljitev izbire teme vrednotenja posameznega programa:

Dodatno vprašanje organa upravljanja.
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7.a36.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za odgovor na vprašanje za vrednotenje je uporabljeno eno merilo za presojo, ki se nanaša neposredno na 
enakost moških in žensk. S kazalniki opredeljujemo različne vidike in prisotnosti morebitne diskriminacije 
oz. spodbujanja nediskriminacije, vključno z zaposlenostjo žensk, vključenostjo žensk v ukrepe PRP in 
število aktivnosti v okviru pobude LEADER.

Program razvoja podeželja ne diskriminira med moškimi in ženskami, obenem pa zaradi odsotnosti 
ukrepov, ki bi prispevali k večji vključenosti žensk v samo upravljanje kmetijskih gospodarstev, 
enakosti izrecno ne spodbuja. Delež žensk med upravičenci ukrepov PRP je nizek, kar pa se sklada z 
nizkim deležem žensk kot nosilk kmetijskih dejavnosti v Sloveniji. 

Pri izračunu kazalnika »delež žensk med upravičenci ukrepov PRP, skupno in po ukrepih« smo vzeli 
podatke za ukrepe M04.1, M04.2, M06.1, M06.3, M08.4 in M08.6, saj imajo samo tej ukrepi na voljo 
podatke o spolu upravičenca. Pri izračunu nismo upoštevali gospodarskih družb, javnih zavodov in zadrug 
kot upravičencev.

 Ukrep M04.1: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 182, kar 
predstavlja 14,5% vseh prijaviteljev naložb.

 Ukrep M04.2: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 10, kar 
predstavlja 12,4% vseh prijaviteljev naložb.

 Ukrep M06.1: delež žensk, mladih nosilk KMG je 19,6%, kar je skladno z deležem ženskih nosilk 
KMG v Sloveniji, ki je leta 2016 znašal 20,2%. Odobrenih vlog je bilo do 31.12.2018 809, od tega je 
159 vlog z ženskami, kot nosilkami KMG.

 Ukrep M06.3: Vseh odobrenih vlog do 31.12.2018 je bilo 3949, od tega je 890 vlog s strani žensk 
kot nosilk KGM, kar predstavlja 22,5%.

 Ukrep M08.4: vseh naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 119 za gozdne vlake in 230 za 
odpravo škode in obnovo gozda (upoštevali smo samo odobrene vloge fizičnim osebam) od tega je 
pri obeh operacijah 86 žensk kar predstavlja 25% vseh prijaviteljev naložb.

 Ukrep M08.6: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 37 (od 412), 
kar predstavlja 9% vseh prijaviteljev naložb. Delež je pričakovan, saj gre za podporo za naložbe v 
gozdarstvo, kjer pa je delež žensk tradicionalni izredno majhen.

V strukturi gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji je le dobra petin žensk. V letu 2016 je bil 
delež žensk kot nosilk kmetijskih gospodarstev 20,2% in glede na pretekla leta zmanjšuje (leta 2007 je bil 
delež 26,3%).

Pri kazalniku »Delež novo ustvarjenih delovnih mest v okviru ukrepov M06.4 in M08.6, zasedenih s strani 
žensk« smo gledali samo stanje znotraj ukrepa M08.6, saj se ukrep M06.4 ni izvajal in ugotovili, da je 
načrtovanih novih delovnih mest zasedenih s strani žensk 3, kar glede na vsa nova delovna mesta, ki jih je 
46, predstavlja 6% delež.

Delež operacij v okviru pobude LEADER, ki potencialno spodbujajo enakost med spoloma je 46%. Od vseh 
odobrenih operacij znotraj ukrepa M19.2, smo gledali tiste, ki so vključene v tematsko področje: »Večja 
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«. Takšnih operacij je 127. Številke sicerobsegajo vse 
ranljive skupine, ne le žensk, a je iz podatkov razvidno, da je pobuda LEADER eden ključnih ukrepov na 
tem področju.

Delež žensk v strukturah in organih LAS znaša glede na rezultate ankete 50%. Delež žensk v skupščini LAS 
je 40%, v upravnem odboru LAS 46%, v nadzornem odboru LAS 59,8% in v ocenjevalni komisiji LAS 
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56%.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Na podlagi razpoložljivih podatkov o deležu žensk med upravičenci ukrepov, ugotavljamo, da PRP ne 
diskriminira proti obema spoloma.

 

Priporočila

Priporočamo, da je pri vseh ukrepih dosledno zbirajo tudi podatki o spolu upravičenca. Predlagamo, da se 
na bodoča javna naročila doda obvezno vprašanje o spolu.

7.a37) PSEQ02-TOPIC - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s temo vrednotenja 
posameznega programa

Tema vrednotenja: Trajnostni razvoj

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri je PRP 2014–2020 spodbujal trajnostni 
razvoj?

Utemeljitev izbire teme vrednotenja posameznega programa:

Dodatno vprašanje organa upravljanja.

7.a37.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Trajnostni razvoj vsebuje tri ključne komponente, in sicer okoljsko (varovanje okolja), ekonomsko (skladna 
gospodarska rast) in socialno (družbena enakost in socialna pravičnost). Gre za kompleksen in dvoumen 
koncept, za katerega je potrebna najprej jasna opredelitev pred samim začetkom izvajanja javnega programa 
ali politike, končna definicija pa je predmet širše družbene in strokovne razprave. Cilji trajnostnega razvoja 
OZN (Organizacija združenih narodov), kot globalno priznan okvir za izvajanje trajnostnih javnih politik, 
denimo obsega 17 ciljev, katere kmetijstvo in gozdarstvo (zlasti pa PRP) neposredno ali posredno zadevata 
le delno.

V kontekstu PRP je vprašanje trajnostnega razvoja v samem PRP opredeljeno v omejenem smislu, tj. preko 
predvidenih rezultatov ukrepov (varovanje okolja, učinkovita raba virov, blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti preko inovativnih pristopov, bodisi z novimi 
tehnologijami, praksami ali postopki), in pa posredno v okviru poglavja 14 PRP, ki govori o dopolnjevanju 
in skladnosti PRP z drugimi instrumenti Unije, zlasti evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi in 
prvim stebrom, vključno z zeleno komponento, ter drugimi instrumenti skupne kmetijske politike.

Upoštevajoč takšno (ožjo) opredelitev trajnostnega razvoja ugotavljamo, da na programsko specifično 
vprašanje za vrednotenje lahko zadovoljivo odgovorimo v okviru ostalih vprašanj za vrednotenje, zato smo 
je za potrebe priprave odgovora uporabili povzetke in smiselne interpretacije le-teh. V nadaljevanju 
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podajamo kratek oris načinov, na katere je PRP spodbujal trajnostni razvoj, po ključnih področjih.

Varovanje okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti

Ohranjanje habitatov je ključno pri zagotavljanju vrstne pestrosti in okoljske trajnosti, zato je izvajanje PRP 
na tem področju ključna protiutež nevarnostim intenzifikacije kmetijstva in uporabe monokultur, po drugi 
strani pa prispeva k ohranjanju mozaičnosti krajinskih prvin. V smislu površin je vključenost kmetijskih 
zemljišč v relevantne ukrepe PRP (zlasti ukrepa M10, M11), ki so pozitivno usmerjeni v varovanje okolja in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, zadovoljiva in se je glede na leto 2016 še nekoliko povečala. Problem 
predstavlja vključenost v ciljne naravovarstvene operacije, ki naslavljajo ohranjanje konkretnih habitatov in 
vrst. Pri teh je namreč pričakovati največji neposreden vpliv programa na izboljšanje stanja, a je ob enem 
vključenost še precej pod ciljnimi vrednostmi opredeljenimi v Programu upravljanja območij Natura 2000 
(PUN) za obdobje 2014-2020. Dodaten izziv predstavlja hkratno izvajanje I. stebra SKP, katerega negativne 
učinke naslavljata zelena komponenta (shemi OOTT in PEP) ter naravovarstveni ukrepi v okviru PRP. 
Celoten nabor ukrepov izkazuje potencialni pozitiven vpliv na biotsko raznovrstnost OOTT in PEP, a je za 
vidnejše vplive na terenu (tj. na habitatih in vrstah) potrebno dosledno (dolgotrajno) izvajanje ciljnih 
naravovarstvenih operacij na čim širšem naboru habitatov (tudi gozdnih).

Posebej pomembna je ugotovitev, da se pomena ohranjanja življenjskega prostora rastlinskih in živalskih 
vrst zavedajo tudi upravičenci, ki pa hkrati priznavajo, da omejitve znotraj območij Natura 2000 do neke 
mere otežujejo kmetovanje (omejitve pri postavljanju ograj in mrež proti toči, omejitve pri rokih in načinih 
košnje, potreba po pridobivanju soglasij za gradnjo ali rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, agromelioracij, 
izravnav zemljišč ipd.). To še dodatno potrjuje dejstvo, da so plačila PRP ključna za ohranjanje sonaravnih 
kmetijskih praks na teh območjih.

Pomemben element sistema okoljevarstva so tudi ukrepi na področju varovanja voda. Razširjenost ukrepov 
PRP, ki prispevajo k boljšem upravljanju voda, je sicer zadovoljiva, kar je zelo pomembno, saj ukrepi PRP 
niso ozko ciljno usmerjeni (npr. v primeru VTPV na GERK ob nabrežjih rek ali obalah  jezer), zato se 
pomembni vplivi lahko le na račun maksimalne vključenosti v ukrepe. To je zlasti pomembno zaradi 
dejstva, da izvajanje ukrepov PRP blaži vplive kmetijstva kot celote (torej tudi kmetijskih zemljišč, ki niso 
vključena v GERK in izvajanje SKP). Spet lahko ugotovimo, da imajo ukrepi PRP pozitivne vplive na 
izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, a je njihov hkraten vpliv zaradi razpršenosti močno 
odvisen od ravni prostorske pokritosti z ukrepi. Ključno je namreč, da se bistvene površine KZU vključujejo 
v ukrepe na ciljno opredeljenih območjih, kot so obale jezer ali nabrežja rek.

Z vidika ohranjanja kakovosti in rodovitnosti tal se stanje postopoma izboljšuje, k čemur nedvomno 
prispeva tudi PRP preko ukrepov za preprečevanje erozije in povečevanje sekvestracije ogljika v tleh. 
Zaradi pomanjkanja podatkov sicer ni mogoče vzpostaviti neposredne zveze med splošnimi trendi in 
izvajanjem programa, a že samo vsebinsko razumevanje programa in razširjenost ukrepov omogoča 
sklepanje o pozitivnih vplivih PRP. Na kmetijskih zemljiščih so se sicer izvajale številne aktivnosti za 
povečanje zalog ogljika v tleh. Na 44,3% njiv in trajnih nasadov se je izvajala vsaj ena izmed 
operacij/zahtev, ki prispevajo k sekvestraciji in shranjevanju ogljika v tleh. Posebej velja omeniti 
spodbujanje konzervirajoče obdelave tal, ki se je leta 2018 izvajali na kar 14,2% vseh njiv. Glede na 
obsežno gnojenje z živinskimi gnojili ocenjujemo, da so ukrepi PRP za povečanje in ohranjanje zalog 
ogljika v tleh zadostni.

Bolj dvoumni so rezultati analize gozdarskih ukrepov in vpliva le te na stanje gozdnih habitatov in vrst, ki 
jih naseljujejo. PRP namreč  ne predvideva posebnih ukrepov na tem področju, posledice izvedenih del v 
gozdovih pa imajo lahko tako negativne (odpiranje gozdov in zmanjševanje habitatov) kot pozitivne 
posledice (sanacija gozdov in hitrejša obnova habitatov po naravnih nesrečah). Ne glede na to je z vidika 



215

vseh gozdnih površin v Sloveniji razširjenost ukrepov PRP zelo mejena, potencialni vpliv na habitatne tipe 
in kvalifikacijske vrste pa relativno majhen.

Učinkovita raba virov

Vprašanje učinkovite rabe virov PRP je s trajnostnim razvojem povezano preko učinkovite rabe vode v 
kmetijstvu in spodbujanja obnovljivih virov energije. K učinkoviti rabi vode je prispevalo pet podukrepov 
(M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2), pri čemer je zaradi razložljivosti podatkov izračune o porabi vode v 
obdobju vrednotenja v okviru PRP mogoče zagotavljati le za podukrepa M04.1 in M04.3. Na podlagi analiz 
ugotavljamo, da je delež namakanega zemljišča, ki bo prešel na učinkovitejši namakalni system 7,18% vseh 
namakanih zemljišč v Sloveniji (dejanski vpliv je verjetno še večji, saj ni upoštevan vzajemni vpliv več 
ukrepov hkrati), kar predstavlja pomemben in nezanemarljiv prispevek na tem področju. Kljub temu pa je 
splošna razširjenost namakalnih sistemov v Sloveniji relativno nizka, kar dodatno ovirajo tudi zapleteni 
administrativni postopki pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, različnih soglasij in vodnih dovoljenj.

Prispevka PRP k učinkovitejši rabi energije, kjer so ključni ukrepi M04.1, M04.2, M01.1 in M19.2, ni bilo 
mogoče zanesljivo ovrednotiti. Dejstvo pa je, da je tovrstnih operacij (zlasti naložb) relativno malo in bi jih 
veljalo dodatno spodbuditi. Podobno velja za naložbe v obnovljive vire energije, kjer je ključna ugotovitev 
zmanjšan interes za gradnjo bioplinarn zaradi spremenjenih pogojev oddaje viškov energije na trg, poleg 
tega pa se tovrstne naložbe v okviru PRP v obdobju vrednotenja sploh niso podpirale. Nekoliko več 
podatkov je na voljo za oceno prispevka PRP k ponudbi in uporabi obnovljivih virov energije, stranskih 
proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva (PP 5C), k čemur 
je prispevalo šest podukrepov (M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2 in M19.3), kjer so ugotovljeni 
pozitivni učinki intervencije PRP na tem področju, saj sta se povečali tako ponudba kot tudi uporaba OVE.

Blažitev podnebnih sprememb

Problematika podnebnih sprememb je ena osrednjih tem trajnostnega razvoja, pri čemer kmetijstvo igra 
pomembno vlogo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov (zlasti didušikovega oksida in metana, 
katerih ključni vir je prav kmetijstvo). Potrebno je opozoriti, da boj proti podnebnim spremembam za 
razliko od okoljevarstvenih naporov presega napore posamezne države članice, zato je vpliv PRP na tem 
področju ključen zlasti v smislu ozaveščanja glede podnebno sprejemljivih kmetijskih praks in pa 
prilagajanja pridelave na podnebne spremembe. PRP v Sloveniji sicer nima programiranih posebnih 
ukrepov za blažitev podnebnih sprememb, zato se vplivi programa ocenjujejo kot sekundarni. Kljub temu je 
vloga PRP na tem področju izjemno pomembna, saj je PRP znatno prispeval k zmanjšanju izpustov 
didušikovega oksida in amonijaka. Po drugi strani v okviru programa niso bile oblikovane ustrezne 
operacije/zahteve za zmanjševanje izpustov metana iz prebavil rejnih živali. Poleg tega za gradnjo majhnih 
in mikro bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko zmanjšali izpuste metana iz skladišč za živinska gnojila, 
kljub možnostim financiranja, ni bilo interesa. Od številnih aktivnosti za zmanjšanje izpustov didušikovega 
oksida in amonijaka s kmetijskih zemljišč izpostavljamo gnojenje z gnojevko v pasovih in vbrizgavanje 
gnojevke v tla na njivah in travnikih, ki sta v Sloveniji novost. Na njivah se je nova tehnika hitro razširila, 
na travnikih pa smo jo zaradi pogojevanja z drugimi zahtevami KOPOP izvajali v zelo omejenem obsegu. 
Sicer pa PRP podpira tudi naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe v okviru 
investicijskih podpor.

Prilagajanje na podnebne spremembe 

 Zaradi podnebnih sprememb so pojavi kot so suša, poplave, pozeba, žled, nevihte s točo in ožigi vse bolj 
pogosti. Ker sta kmetijska proizvodnja ter s tem povezana ekonomska uspešnost kmetij in samooskrba s 
hrano neposredno odvisna od vremenskih razmer, postaja prilagajanje na podnebne spremembe vse 
pomembnejši vidik kmetijske politike. Za obvladovanje tveganj, povezanih z neugodnimi vremenskimi 
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pojavi, lahko kmetijska gospodarstva izvajajo agrotehnične ukrepe (kolobar, izbira primerni sort rastlin in 
prilagodljivih pasem živali, način obdelave tal ipd.) v okviru ukrepa M10 in/ali naložbene ukrepe (v 
namakalne sisteme, mreže proti toči) v okviru ukrepa M04. Dodatno k blažitvi teh tveganj prispeva še večje 
znanje in informiranost nosilcev kmetijske dejavnosti, tehnološka prilagoditev kmetijskih gospodarstev in 
razvoj sodobnih tehnologij in praks (ukrep M04). Nenazadnje je pomemben ukrep tudi M16.5 (»Podpora za 
skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim 
projektom in stalnim okoljskim praksam«), v okviru katerega so podprte operacije za okoljsko učinkovite in 
sprejemljive kmetijsko pridelave ter učinkovite rabe virov (vode in OVE).

Lokalni (družbeni) razvoj 

PRP lokalni (družbeni) razvoj podpira predvsem preko ukrepa M19, pri čemer je ključni prispevek k 
ustvarjanju delovnih mest.

Inovacije oz. inovativni pristopi, prakse ali postopki 

Vsa področja trajnostnega razvoja so podvržena nenehnim spremembam in napredku, zato pomembno vlogo 
za doseganje okoljske, ekonomske in socialne trajnosti igrajo prav inovacije. PRP podpira inovacije zlasti v 
okviru ukrepov M16 in M19, pri čemer največ inovativnih operacij izvajajo lokalne akcijske skupine znotraj 
ukrepa M19, kjer se inovacije odražajo predvsem preko vpeljav novih produktov ali storitev v lokalno 
okolje, z namenom izboljšanja kakovosti življenja na podeželju.

7.a38) PSEQ03-TOPIC - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s temo vrednotenja 
posameznega programa

Tema vrednotenja: Povečanje uspešnosti in učinkovitosti podprtih kmetijskih gospodarstev

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: Koliko so podprte naložbe v okviru podukrepa M04.1 in 
M04.2 povečale uspešnost in učinkovitost podprtih kmetijskih gospodarstev?

Utemeljitev izbire teme vrednotenja posameznega programa:

Dodatno vprašanje organa upravljanja.

7.a38.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Pri ocenjevanju primarnih in sekundarnih vplivov (kazalnikov) se poslužujemo različnih metod:

a. Opisne statistike: števila, deleži…
b. Kvantitativnih metod: DID metodo (Difference in Differences; 37) in druge

Iz baze prejemnikov sredstev (vir ARSKTRP) so bile pregledane podpore v naložbe za ukrepa M04.1 in 
M04.2. S kvantitativnim metodami (DID…) so bili izračunani/ocenjeni kazalniki. Podana je tudi ocena 
doseganja uspešnosti ukrepov iz PRP 2014–2020 v primerjavi s PRP 2007–2013.

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014–2020 je bilo po podatkih na dan 31.12.2018 iz 
Programa razvoja podeželja v okviru podukrepa M04.1 podprtih 1.321 operacij na 1.176 kmetijskih 
gospodarstvih (1.193 s prenesenimi obveznostmi kar predstavlja 1,62 % vseh kmetijskih gospodarstev 
v Sloveniji (2013: 72.377). Skupni znesek odobrenih sredstev (brez prenesenih obveznosti iz 
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programskega obdobja 2007–2013; ukrep 121) je znašal 78,9 mio EUR, kar predstavlja 35,6 % 
stopnjo sofinanciranja. Odobreni znesek naložb v podukrepu M04.1 (78,9 mio EUR) predstavlja 20 
% sredstev, s katerimi so bile podprte naložbe v programskem obdobju 2007–2013, ko je bilo za 
ukrep 121 v celoti odobreno 397,7 mio EUR. Povprečni odobreni znesek na podprto naložbo v 
podukrepu M04.1 je v obdobju 2014–2020 znašaj 59,7 tisoč EUR, medtem ko je povprečni znesek v 
okviru ukrepa 121 (programsko obdobje 2007–2013) za podprtih 3.181 naložb znašal 125 tisoč EUR 
na podprto operacijo, in je za več kot polovico nižji kot pri ukrepu 121. Za podukrep M04.2 (Podpora 
za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) je bilo do konca leta 2018 
odobreno 22,9 mio EUR (brez prenesenih obveznosti za ukrepe 123 obdobja 2007–2013) za 156 
naložb, katerih skupna vrednost je znašala 82 mio EUR. Stopnja sofinanciranja je znašala 28 %. 
Odobreni znesek naložb v podukrepu M04.2 predstavlja le 7 % sredstev, s katerimi so bile podprte 
naložbe v ukrepu 123 (v celoti odobreno 323.1 mio EUR). Povprečni odobreni znesek na podprto 
naložbo v podukrepu M04.2 je v obdobju 2014–2020 znašal 146,8 tisoč EUR, medtem ko je povprečni 
znesek v okviru ukrepa 123 za podprtih 586 naložb znašal 554,3 tisoč EUR na podprto operacijo, in je 
3,8-krat več kot v ukrepu M04.2. Na podlagi FADN rezultatov (za primerjavo je primernih le 15 
KMG podprtih z podukrepom M04.1), ki jih predstavljamo v nadaljevanju med kazalniki, 
ugotavljamo, da ti niso primerni in jih zato ne komentiramo. Razloga za neprimernost rezultatov sta 
premajhno število kmetij v vzorcu (ti. obvezniki) ter nizka raven kakovosti posameznih FADN 
spremenljivk. Do podobnega problema, tj. zaradi premajhnega vzorca, smo prišli tudi pri pregledu in 
analiziranju kmetijskih podjetij, ki so bila podprta s podukrepom M04.2. Ne glede na omejenost pri 
ocenjevanju učinka podprtih naložb na izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev in 
živilsko-predelovalnih podjetij je nesporno, da vsakršna podpora v naložbo v okviru M04.1. in M04.2, 
ne glede na vsebino in višino odobrenih sredstev, pripomore k izboljšanju ekonomske 
uspešnosti/konkurenčnosti kmetij/podjetij.

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014–2020 je bilo po podatkih na dan 31.12.2018 iz Programa 
razvoja podeželja v okviru podukrepa M04.1 podprtih 1.321 operacij na 1.176 kmetijskih gospodarstvih 
(1.193 s prenesenimi obveznostmi kar predstavlja 1,62 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji (2013: 
72.377). Celotna vrednost odobrenih naložb do konca leta 2018 je znašala 221,5 mio €, medtem ko je 
skupni znesek javnih izdatkov oziroma znesek odobrenih sredstev (brez prenesenih obveznosti iz 
programskega obdobja 2007–2013; ukrep 121) znašal 78,9 mio EUR (od tega izplačano 28 mio EUR), kar 
predstavlja 35,6 % stopnjo sofinanciranja. Odobreni znesek naložb v podukrepu M04.1 (78,9 mio EUR) 
predstavlja 20 % sredstev, s katerimi so bile podprte naložbe v programskem obdobju 2007–2013, ko je bilo 
za ukrep 121 v celoti odobreno 397,7 mio EUR. 

Povprečni odobreni znesek na podprto naložbo v podukrepu M04.1 znaša v obdobju 2014–2020 (podatki do 
konca leta 2018) 59,7 tisoč EUR, medtem ko je povprečni znesek v okviru ukrepa 121 (programsko obdobje 
2007–2013) za podprtih 3.181 naložb znašal 125 tisoč EUR na podprto operacijo, in je za več kot polovico 
nižji kot v obdobju 2007–2013.

Za podukrep M04.2 (Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) je bilo do 
konca leta 2018 odobreno 22,9 mio EUR (brez prenesenih obveznosti za ukrpe 123 obdobja 2007–2013) za 
156 naložb, katerih skupna vrednost je znašala 82 mio EUR. Stopnja sofinanciranja je znašala 28 %. 
Odobreni znesek naložb v podukrepu M04.2 predstavlja 7 % sredstev, s katerimi so bile podprte naložbe v 
programskem obdobju 2007–2013, ko je bilo za ukrep 123 v celoti odobreno 323.1 mio EUR.   

Povprečni odobreni znesek na podprto naložbo v podukrepu M04.2 je v obdobju 2014–2020 (podatki do 
konca leta 2018) znašal 146,8 tisoč EUR, medtem ko je povprečni znesek v okviru ukrepa 123 (programsko 
obdobje 2007–2013) za podprtih 586 naložb znašal 554,3 tisoč EUR na podprto operacijo in je za 3,8-krat 
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večji kot pri podukrpeu M04.2.  

M04.1: V okviru 763 zaključenih naložb (zaključena naložba pomeni obvezen začetek poročanje stanja na 
kmetijah preko FADN baze) je 61 kmetijskih gospodarstev zaključilo naložbe do konca leta 2016 in so 
postal ti. obvezniki FADN z letom 2017. 584 kmetijskih gospodarstev je zaključilo z investicijami v letu 
2017 in so obvezani poročati v bazo FADN z letom 2018, 118 kmetijskih gospodarstev z zaključenimi 
investicijami v letu 2018 pa šele z letom 2019. Od 61 kmetijskih gospodarstev jih je z letom 2017 vodila 
FADN knjigovodstvo le polovica (preostalo so podjetja, javne ustanove, samostojni podjetniki ali kmetije, 
ki vodijo dvostavno knjigovodstvo), pri čemer je le 15 kmetij FADN knjigovodstvo vodilo že v letu 2013. 
Na podlagi izrazito majhnega vzorca za ocenjevanje in v luči številnih dejavnikov, ki lahko pomembno 
vplivajo na rezultat in s tem meglijo realno sliko (npr. obe primerjani leti je zaznamovala suša) ni mogoče 
podati dovolj zanesljive ocene, v kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa podeželja prispevalo 
izboljšanju ekonomske uspešnosti oziroma k izboljšanju konkurenčnosti. Kljub zavedanju o nezadostnosti 
vzorca smo na podlagi poglobljene analize rezultatov FADN skušali oceniti vpliv investicij na izboljšanje 
konkurenčnosti podprtih kmetij. Na podlagi rezultatov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju ugotavljamo, da 
ti niso primerni in jih zato tudi posebej ne izpostavljamo. Zaradi povečanja FADN baze s ti. obvezniki in 
izboljšanja kakovosti podatkov bo mogoče v naslednjih letih ocenjevati učinke investicij podukrepa M04.1.

M04.2: V okviru 64 izplačanih naložb smo izločili 25 naložb KMG z dopolnilnimi dejavnostmi. Za te 
naložbe med razpoložljivi podatki ni bilo matičnih številk, po katerih bi lahko iz baze AJSPES pridobili 
podatke. Preostalih 39 naložb je izvajalo 35 podjetij. Zanje smo iz baze AJPES pridobili podatke in 
ugotovili, da je v vzorcu le 28 podjetij, kar je za analiziranje učinkov vpliva podpor PRP na povečanje 
uspešnosti podjetij med leti 2013 in 2017 premalo. Kljub temu smo primerjali rast kosmatega donosa 
(skupni prihodek) iz poslovanja. Ta je na agregatu analiziranih podjetij, podprtih v podukrepu M04.2, za 8 
odstotnih točk večji od agregata vseh živilsko-predelovalnih podjetij. 

Kljub omejenosti pri ocenjevanju učinka podprtih naložb na izboljšanje konkurenčnosti primarnih 
proizvajalcev in živilsko-predelovalnih podjetij je nesporno, da vsakršna podpora v naložbo v okviru M04.1. 
in M04.2, ne glede na vsebino in višino odobrenih sredstev, pripomore k izboljšanju ekonomske 
uspešnosti/konkurenčnosti kmetij/podjetij.

Po podrobnejšem pregledu posameznih kmetij/podjetij prejemnic podpor v podukrepih M04.1 ali M04.2 
podajamo nekaj ključnih ugotovitev:

 kakovost podatkov pri nekaterih kmetijah je neustrezna, kar zaradi majhnosti vzorca pomembno 
vpliva na kakovost izračunanih kazalnikov (pomanjkljivo navajanje pri FADN spremenljivkah s 
strani kmetij, precenjene/podcenjene vrednosti pri nekaterih spremenljivkah, npr. pri amortizaciji ali 
delovni sili, pomanjkanje kritičnosti pri vnašanju in kontroli podatkov ipd.),

 podatki FADN ne zadoščajo za oblikovanje relevantnega odgovora o povečanju konkurenčnosti 
podprtih kmetij,

 bojazen, da bo v primeru dovolj velikega vzorca oziroma večjega števila opazovanih kmetij 
(obveznikov), kar se pričakuje v letih 2018 in 2019, zaradi razloga v prvi alineji, rezultat za 
kazalnike še vedno nerelevanten.

 zaradi premajhnega števila opazovanih kmetij v vzorcu FADN (15) metode DID ni bilo mogoče 
izvajati,

 zaradi premajhnega števila opazovanih podjetij v vzorcu AJPES (28) metode DID ni bilo mogoče 
izvajati.           
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Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Za izvedbo natančnejših analiz ocenjevanja učinkov pri podprtih KMG v podukrepu M04.1 in pri podprtih 
kmetijskih in živilsko-predelovalnih podjetij v podukrepu M04.2 je bilo na voljo nezadostno število 
podatkov (iz FADN baze pri KGZS in baze AJPES), v primeru FADN podatkov pa je dodatni razlog tudi 
nezanesljivost posameznih FADN spremenljivk. Kljub temu ocenjujemo, da vsakršno podpiranje investicij 
povečuje konkurenčnost podprtih kmetij/podjetij, ne moremo pa potrditi, da je zaradi podpor PRP 2014–
2020 prišlo do značilnega odstopanja v konkurenčnosti med podprtimi in nepodprtimi kmetijskimi 
gospodarstvi/podjetji.   

 

Priporočila

1. Za večji izkoristek podatkovnega bogastva FADN za namene ocenjevanja učinkov ukrepov PRP 
priporočamo upoštevanje ključnih predhodnih priporočil glede izboljšanja kakovosti podatkov FADN po 
več različnih vidikih (izsledki CRP projekta V4-1423; Volk in sod., 2017), predvsem glede obravnave 
FADN obveznikov pri vnosu, kontroli in obdelavi podatkov, ki naj bo poenotena z navodili in postopki za 
uradni vzorec FADN za Slovenijo (podatke uradnega vzorca FADN za Slovenijo podrobno preverja tudi 
Evropska komisija). Glede na to, da v zadnjih letih glavnino uradnega vzorca FADN za Slovenijo 
predstavljajo t.i. FADN obvezniki, naj se preveri možnost vključitve večjega števila tistih obveznikov v 
uradni vzorec FADN, ki bodo prejemniki sredstev v okviru ocenjevanih ukrepov PRP.

2. Za dvig konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev priporočamo še bolj ciljno naravnanost razpisov, 
omejitve/ciljne usmeritve pri nakupu standardne kmetijske mehanizacije in povečanje podprtih naložb za 
prestrukturiranje kmetijstva (potrebna vzporedna vzpostavitev jasnih ciljev/prioritet podpiranja posametznih 
segmentov slovenskega kmetijstva).

7.a39) PSEQ04-TOPIC - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s temo vrednotenja 
posameznega programa

Tema vrednotenja: Vpliv gozdarskih ukrepov na gozdne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe

Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri so se ukrepi PRP 2014–2020, povezani z 
gozdarstvom vplivali na gozdne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe?

Utemeljitev izbire teme vrednotenja posameznega programa:

Zahteva Okoljskega poročila PRP 2014-2020.

7.a39.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Za pripravo odgovora na programsko specifično vprašanje za vrednotenje uporabljamo naslednje metode

(a) Kvantitativne metode: opisna statistika (izračun deležev): za izračun stopnje realizacije, deleža 
upravičencev, deleža vključenih površin gozdov in razmerij dolžine gozdnih cest in vlak, ki pripevajo k 
večji odprtosti gozdov.

(b) Kvalitativne metode: intervju, fokusna skupina: za oceno gospodarjenja z gozdovi ter učinkovitosti 
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sistema nadzora in koncesij.

Programirani ukrepi so za lastnike gozdov zelo koristni in ob enem dobro sprejeti. Analize kažejo, da 
je bil interes za predpisane ukrepe velik, vseeno pa realizacija ni dosegla želene ravni, zato obstaja 
veliko prostora za izboljšanje izvajanja ukrepov. S podporo PRP je bilo skupno zgrajenih 384,4 km 
gozdnih cest in vlak (ukrepa M04.3 in M08.4), kar je odprtost gozdov v RS povečalo za 0,3 km / 1000 
ha. 93,5 % vseh zgrajenih gozdnih cest so gozdne vlake ožje od 3,5 m. Poleg tega je bilo 18,6 km 
gozdnih vlak obnovljenih, 4,8 km pa pripravljenih za izgradnjo novih gozdnih vlak.

Na podlagi opravljenih analiz ni mogoče z gotovostjo sklepati, ali imajo dela, izvedena s predpisanimi 
ukrepi, pozitiven ali negativen vpliv na biotsko raznovrstnost, saj za stanje gozdnih habitatov in vrst 
ne obstajajo relevantni podatki o monitoringih, poleg tega pa ni podatkov o samem načinu izvedenih 
del s podporo PRP. Poleg tega je prostorska analiza ukrepov na področju gozdarstva z vidika vpliva 
na gozdne habitatne tipe in kvalifikacijske vrste nesmiselna, saj je le v primeru odprave škode v 
gozdovih izvajanje operacij lahko obravnavati z uporabo podatkov o površinah, sama razširjenost 
izvajanja PRP v slovenskih gozdovih pa je na splošno relativno majhna.

Ukrepi in podukrepi PRP na področju gozdarstva so namenjeni:

 odpravi škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov;
 podpori za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 

kmetijstva in gozdarstva;
 podpori za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti;
 naložbam v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Trenutni ukrepi so, glede na intervjuje, za lastnike gozdov zelo koristni in obenem dobro sprejeti.

Za vse predvidene ukrepe za gozdarstvo (M04.3, M08.4 in M08.6) je bilo alociranih skupaj 59.481.066,67 € 
sredstev. Od tega je bilo do 31.12.2018 prejetih 1.549, odobrenih pa 1.238 vlog. Skupaj je bilo odobrenih 
23.160.281,96 € (52,4 %), izplačanih pa 11.734.343,26€ (26,6 %) Analize kažejo, da je bil interes za 
predpisane ukrepe velik, vendar realizacija še ne odraža tega interesa, zato obstaja še veliko prostora za 
izboljšanje izvajanja teh ukrepov.

Z ukrepi, s katerimi je omogočena gradnja gozdnih cest in vlak, se povečuje odprtost gozdov, s čimer je 
omogočeno boljše in intenzivnejše upravljanje gozdov. Zaradi izjemno zahtevnega terena in velikega deleža 
zasebnih gozdov odprtost gozdov v RS ni zadovoljiva (nekaj čez 10 km / 1000 ha), zato so bili ti ukrepi zelo 
dobro sprejeti med lastniki gozdov. S podporo PRP je bilo skupno izgrajenih 384,4 km gozdnih cest in vlak, 
kar je odprtost gozdov povečalo za 0,3 km / 1000 ha.

Odpiraje gozdov po drugi strani predstavlja tveganje za poslabšanje stanja populacij varovanih vrst območij 
Natura 2000.

Okoljsko poročilo za PRP za obdobje 2014 – 2020 izpostavlja vprašanje, ali bodo predvideni ukrepi za 
gozdarstvo imeli negativen vpliv na gozdne habitatne tipe in vrste. Poročilo izpostavlja tudi vprašanje, ali bo 
organizacija gozdarstva v RS imela vpliv na pravilno izvajanje predvidenih ukrepov in ali bo kontrola 
izvajanja dovolj da se prepreči negativen vpliv na biotsko raznovrstnost. To je razlog za vključitev tega 
PSVV v kontekst vrednotenja. Za vrednotenje teh vsebin evalvator ni razpolagal s kakovostnimi, zlasti 
prostorskimi podatki, tako da ni možno odgovoriti na cel niz vprašanj kot so:

 Kolikšen je delež novozgrajenih vlak (skozi ukrepe PRP) glede na skupno dolžino vseh vlak 
zgrajenih v NATURA območjih? Koliko novih gozdnih cest je zgrajenih na območjih, kjer je cilj 
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ohranjanje populacija triprstega detla?
 Kolikšen je delež gozdnih cest za katere obstaja pozitivno mnenje ZRSVN?
 Kolikšna je površina gozdov, kjer je mogoče ugotavljati vpliv del, financiranih s podporo PRP?
 Kolikšen je delež površin kjer so se izvajala dela, financirana s podporo PRP, glede na skupno 

površino gozdov v RS?

Problem kakovosti podatkov dodatno potrjuje dejstvo, da prostorska oz. površinska dimenzija obstaja le za 
ukrepe povezane z deli za odpravo škode in obnovo gozdov. Tovrstni ukrepi so se izvajali na 992 ha (kar 
predstavlja 0,1 % skupne površine gozdov RS), zato lahko z gotovostjo rečemo, da je morebitni vpliv PRP 
na biotsko raznovrstnost v RS v tem segmentu zanemarljiv. Za vsa ostala dela v gozdovih ni bilo mogoče 
izvesti prostorske analize, posledično pa ni mogoče oceniti njihovega vpliva.

Nenazadnje je za zanesljivo oceno stanja habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst potrebno razpolagati z 
zadostno količino podatkov iz bioloških monitoringov na območjih in kartiranja habitatov na območjih, kjer 
se izvajajo ukrepi PRP. Kazalnika »Razmerje med dolžino sofinanciranih gozdnih cest in vlak na področju 
monitoringa glede na število parov detlov (Picoides tridactylus))« tako denimo ni bilo mogoče izračunati, 
saj na področju spremljanja detlov (Picoides tridactylus), kakor tudi na 500 m okoli tega območja ni 
sofinanciranih gozdnih cest in vlak. Indikator Razmerje med dolžino sofinanciranih gozdnih cest in vlak (v 
območjih Natura 2000) v primerjavi s celotno dolžino novograjenih cest in vlak (v območjih Natura 2000) 
ni mogoče izračunati, ker sofinancirane gozdne ceste in vlake niso prostorsko opredeljene (v GIS-u). Poleg 
tega podatki o vseh novih cestah v Naturi 2000 niso bili na voljo.

Vprašanje iz Okoljskega poročila, ki se glasi »V kolikšni meri je v gozdovih v državni lasti stanje 
kvalifikacijskih vrst mogoče zagotoviti z izboljšanim nadzorom in izboljšanim sistemom koncesij?« smo 
analizirali s pomočjo intervjuja. Sistem koncesij v Republiki Sloveniji ne obstaja več, saj je bila leta 2016 
ustanovljena Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), ki je podjetje v lasti Republike Slovenije. 
Temeljna dejavnost in poslanstvo družbe je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, 
razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. V gozdovih v lasti Republike Slovenije izvajajo gojitvena in 
varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki 
zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov. Družba mora kot vsi lastniki gozdov 
gospodariti skladno z Zakonom o gozdovih. Nadzor nad upravljanjem z gozdovi je predpisan z Zakonom o 
gozdovih in se izvaja enako v privatnih in državnih gozdovih.

Odgovor na to PSVV ob enem naslavlja tudi omilitveni ukrep Okoljskega poročila za Program razvoja 
podeželja 2014-2020, ki se nanaša na prednostno izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
državnih gozdovih. Kot je razvidno iz zgornjega odgovora, se tovrstni ukrepi v obdobju vrednotenja niso 
izvajali, sam ukrep pa v okviru PRP (še) ni naslovljen. Vpraššanje naslavlja tudi omilitveni ukrep, ki zadeva 
analizo (negativnih) vplivov izvajanja PRP na stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, kjer pa zaradi 
pomanjkanja podatkov zanesljivih izdelava zaključkov ni mogoča.

Po Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 in nasl.) se v 
gozdovih izvajajo ukrepi za ohranjanje biotopov, pomembnih za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst 
(Ekocelice). Čeprav gre za omilitveni ukrep iz Okoljskega poročila, se Ekocelice financirajo v okviru 
proračuna RS in iz sredstev Gozdnega sklada. V obdobju 2014 – 2018 je bilo za financiranje teh ukrepov 
porabljeno 235.379,50 €. V okviru teh ukrepov se izvajajo naslednje aktivnosti:

 Naravni razvoj biotopov
 Ohranjanje biotopov - nega
 Ohranjanje biotopov - sečnja
 Puščanje podrte biomase
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 Puščanje stoječe biomase

V obdobju vrednotenja so se dela izvajala na površini 44,4 ha. Skladno s pravilnikom je posek znašal 23.778 
m3, od tega je v gozdu ostalo (v podrtem ali stoječem stanju) 1.586 m3 biomase.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila

Programirani ukrepi so zelo koristni za lastnike gozdov in obenem dobro sprejeti. Analize kažejo, da je bil 
interes za predpisane ukrepe velik, vseeno pa realizacija ni dosegla želene ravni, zato obstaja veliko prostora 
za izboljšanje izvajanja ukrepov.

Na podlagi razpoložljivih podatkov in opravljenih analiz ni mogoče z gotovostjo sklepati, ali imajo dela v 
gozdovih, podprta z ukrepi PRP, pozitiven ali negativen vpliv na biotsko raznovrstnost.

 

Priporočila

1. Potrebno je intenzivirati aktivnosti informiranja in ozaveščanja o možnostih financiranja PRP na področju 
gozdarstva (preko svetovalcev in kanalov Mreže).

2. Potrebno je prevetriti sistem podpore upravičencem, da bi se zmanjšalo nesorazmerje med razpoložljivimi 
in odobrenimi sredstvi (26,6 %). Ena od možnih rešitev so delavnice in svetovanje za upravičence pri 
pisanju vlog na področju gozdarstva, upoštevajoč naravovarstvene smernice in možne vplive ukrepov na 
gozdne habitatne tipe in vrste.

3. Za pridobitev zanesljivega odgovora glede vpliva gozdarskih ukrepov PRP na gozdne habitatne tipe in 
kvalifikacijske vrste (npr. detel (belohrbti, triprsti, srednji - vsak za svoj tip gozda), kozača, divji petelin, 
belovrati muhar, črna štorklja idr.) bi bilo potrebno izvesti monitoringe na območjih, kjer te vrste prebivajo, 
pri čemer je treba zajteti tako območja, ki so zaprta, kot tista, ki se odpirajo. Pri tem bi bilo potrebno 
proučiti (a) sam način izvajanja del v gozdovih in (b) morebitni pozitivni ali negativni vpliv na habitat in 
izbrane vrste.

4. Dodatni kazalniki, ki so v razdelku B.1 označeni s »ni pomembno*«, so kazalniki, ki jih priporoča 
Okoljsko poročilo. Nekaterih ni bilo mogoče izračunati, določeni pa so izračunani a se je izkazalo, da v 
kontekstu vrednotenja nimajo pojasnjevalne vrednosti. Predlagamo, da se v prihodnje prevetri seznam 
kazalnikov Okoljskega poročila z vidika smiselnosti in uporabnosti v procesu vrednotenja zlasti z vidika 
razpoložljivosti podatkov za njihov izračun).

5. Za zanesljivejšo analizo vpliva gozdarskih ukrepov na gozdne habitate bi bilo potrebno zagotoviti 
prostorske (GIS) podatke o novozgrajenih gozdnih cestah in vlakah, financiranih iz PRP.

7.a40) PSEQ05-TOPIC - Vprašanje vrednotenja posameznega programa povezano s temo vrednotenja 
posameznega programa

Tema vrednotenja: Vpliv I. stebra SKP na stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 
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Vprašanje vrednotenja posameznega programa: V kolikšni meri je izvajanje I. stebra SKP vplivalo na stanje 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov in ali je prihajalo do medsebojnih vplivov z drugimi ukrepi 
pomembnimi za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov?

Utemeljitev izbire teme vrednotenja posameznega programa:

Zahteva Okoljskega poročila PRP 2014-2020.

7.a40.a) Odgovor na vprašanje za vrednotenje

Sheme iz naslova I. stebra zelene komponente, ki imajo vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe so:

 Površine z ekološkim pomenom (PEP) - izpolnjevanje PEP je obvezno za KMG, ki imajo več kot 15 
ha ornih zemljišč. Pri tem se te kmetijske prakse zlahka prekrivajo z ukrepi M10 iz KOPOP in M11 - 
shemo ekološkega kmetovanja (EK).

 Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) - kmetijska praksa se nanaša vrste rabe s 
šifro 1300, 1320 ali 1222; na teh površinah se lahko izvajajo tudi operacije iz ukrepov M10 in M11) 
.

Za vrednotenje tega vprašanja je pomembno upoštevati tudi kakšna vrsta operacij (iz I stebra in II stebra) se 
izvaja na varstvenih območjih (Natura 2000 in naravnih vrednosti – varstvenih območjih).

Za vrednotenje tega vprašanja ne obstajajo specifični kazalniki vpliva, zato se v analizi naslanjamo na 
kazalnike rezultata za I steber in II steber (R.10_PI[1], R.12_PI, R.13_PI, R.14_PI, R.07_PII[2]).

Kvantitativne metode: Opisna statistika (opis podatkov o izvajanju ukrepov), s katero povzemamo različne 
opisne podatke in kazalnike rezultata (R.10_PI, R.12_PI, R.13_PI, R.14_PI, R.07_PII); prostorska analiza 
spremembe rabe na ravni GERK na zaščitenih področjih.

Kvalitativne metode: vrednotenje s kvalitativnimi metodami bo enako kot za prednostno področje 4A 
»Biotska raznovrstnost«.

Vpliv izvajanja I. stebra na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe analiziran smo analizirali na 
primeru številčnosti populacije kosca, saj za druge vrste in habitatne tipe ni bilo dovolj podatkov. 
Ugotavljamo, da na področjih z večjim deležem površin, na katerih se izvajajo operacije »zelene 
komponente«, ki podpirajo biološko raznovrstnost (OOTT in PEP), obstaja tudi večja in stabilnejša 
populacija kosca. Vzporedno z analizo teh podatkov smo analizirali tudi vpliv operacij II. stebra, kar 
je podrobneje predstavljeno v okviru SVV 8. Na podlagi analize skupnega vpliva operacij I. stebra in 
operacij II. stebra na populacijo kosca (spet na omejenem panelu podatkov) ugotavljamo, da delež teh 
operacij na določenih območjih pozitivno vpliva na populacijo kosca. Z analizo prostorskega 
prekrivanja površin OOTT in VTR po drugi strani ni bilo mogoče dokazati medsebojnega vpliva 
operacij, saj se te operacije prekrivajo na zeloomejenem območju. Vsi ti sklepi tako temeljijo na 
analizi zelo omejenega nabora podatkov (analiziranih je 5–8 območij SPA, na katerih se je iyvajal 
monitoring kosca), zato ponujajo zgolj preliminarno oceno in ne dokončnih dokazov glede vpliva 
izvajanja zelene komponente znotraj I. stebra ter stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Ne 
glede na podatkovne omejitve ugotavljamo, da zelena komponenta v okviru I. stebra predstavlja 
dobro osnovo za izvajanje ukrepov PRP.

Eden od pomembnejših ciljev nove SKP je izboljšanje okoljske učinkovitosti z obvezno »zeleno 
komponento« znotraj neposrednih plačil, ki podpira uporabo kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na 
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podnebje in okolje.

Ukrepi zelene komponente so:

 Diverzifikacija kmetijskih rastlin, ki je predvsem namenjena preprečevanju monokultur in 
izboljšanju kakovosti tal.

 Površine z ekološkim pomenom, ki se uvajajo z namenom ohranitve in izboljšanja biotske 
raznovrstnosti. Nosilci KMG morajo zagotoviti 5 % delež površin z ekološkim pomenom na ornih 
zemljiščih, ki jih imajo v uporabi. V Sloveniji so iz nabora ukrepov, ki jih določa EU predpis, 
izbrani izvajanje prahe, površin s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik in površin pod naknadnimi 
posevki ali pod travno rušo. V letu 2018 je Slovenija na osnovi spremenjene Uredbe (EU) št. 
1307/2013 kot dodaten ukrep PEP izbrala še praho za medonosne rastline. Na osnovi spremenjene 
Uredbe (EU) št. 639/2014 se v letu 2018 pri površinah z naknadnimi posevki upošteva tudi podsevek 
trav ali stročnic med glavno kmetijsko rastlino, med tem ko se pri površinah s kmetijskimi 
rastlinami, ki vežejo dušik, doda še mešanica kmetijskih rastlin, ki veže dušik in druge kmetijske 
rastline, pri čemer  mora delež kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, znašati več kot 50 % vzniklih 
rastlin.

 Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja je pomembno z vidika ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, ohranjanja habitatov in sekvestracije ogljika.

Zavezanci za izvajanje kmetijskih praks »zelene komponente« so nosilci KMG, ki so upravičeni do plačila 
na podlagi sheme osnovnega plačila. Ti zavezanci morajo na vseh svojih upravičenih kmetijskih površinah 
izvajati tudi kmetijske prakse iz naslova zelene komponente, odvisno od obsega in vrste kmetijskih površin 
KMG. Iz izvajanja obveznosti kmetijskih praks iz naslova zelene komponente so izvzeta KMG, katerih 
kmetijsko gospodarstvo je v celoti vključeno v kontrolo ekološkega kmetovanja ali pa je v preusmeritvi v 
ekološko kmetovanje. V tem primeru se ekološko kmetovanje šteje kot izvajanje vseh obveznosti zelene 
komponente. Če je v ekološkem kmetovanju le del površin, je nosilec KMG izvzet le za ta del površin.

Analiza stanja ekološkega kmetijstva je izdelana na podlagi skupnih kazalnikov rezultatov/ciljev za I. steber 
(SI) in za II. steber (SII). Pomen ekološkega kmetovanja (R10 SI) - delež ekoloških površin v skupni 
površini kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) je razmeroma stabilen (2015 – 1,95 %, 2016 - 2,16 %, 2017 - 
2,15 %, 2018 - 1,89 %), vendar je ob enem zabeležen rahel upad v letu 2018. Delež trajnega travinja znotraj 
vseh KZU (R12 SI) je nekoliko večji, a prav tako stabilen (2015 – 3,32 %, 2016 - 3,35 %, 2017 -3,50 %, 
2018 - 3,58 %) in v rahlem porastu. Delež ekološko usmerjenih območij (EFA) na kmetijskih zemljiščih 
(R13 SI) je prav tako stabilen in kaže rahlo rast (2015 - 14,00 %, 2016 - 14,04 %, 2017 - 14,04 %, 2018 - 
14,12 %). Delež površin, ki so vključene v zeleno komponento (R14 SI), kaže rahlo rast (2015 – 45,76 %, 
2016 - 46,17 %, 2017 - 46,35 %, 2018 - 46,38 %) in v vseh opazovanih letih obsega skoraj polovico KZU. 
Delež kmetijskih zemljišč, ki v okviru PRP podpirajo biotsko raznovrstnost in / ali kmetijsko krajino (R7 
SII) je prav tako relativno visok in kaže zmerno medletno rast (2016 - 38,53 %, 2017 - 44,22 %, 2018 - 
44,75 %). Operacije, ki so vključene v ta kazalnik niso obvezne, kar pomeni, da so kmetje zelo motivirani in 
zainteresirani za ekološko kmetijstvo.

Program je treba nadgraditi na način, da bo spodbujal doseganje okoljskih ciljev predvsem preko 
intenzivnejšega vključevanja v II. steber (ukrepa M10 in M11). Rast površin s ciljnimi naravovarstvenimi 
operacijami, usmerjenimi v specifične habitate, je namreč na nekaterih območjih sicer blizu ciljnih 
vrednosti, a ima po drugi strani na nekaterih ključnih predelih (npr. Ljubljansko barje) intenzifikacija 
kmetijstva negativen vpliv na vključevanje v ukrepe in operacije za ohranitev habitatov in biotske 
raznolikosti, zato bi bilo potrebno razmisliti o dodatnih ali alternativnih mehanizmih za spodbujanje 
vključevanja upravičencev.
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Dodatni kazalniki so analizirani z namenom prikaza razširjenosti ukrepov in operacij, ki prispevajo k 
izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti znotraj Natura 2000 območij. Deleži površin z neposrednimi plačili 
na območju NATURA 2000 so stabilni (2016 – 13,84 %, 2017 - 13,88 %, 2018 - 13,95 %), med tem ko 
število upravičencev operacij iz naslova zelene komponente na območju NATURA 2000 zlagoma narašča 
(2016 – 8.059, 2017 – 8.207, 2018 – 8.225). Delež površin z ekološkim pomenom (PEP) na območju Natura 
2000 med leti kaže rahla nihanja (2016 – 18,98 %, 2017 – 19,01 %, 2018 – 18,17 %). Na podlagi vseh teh 
podatkov lahko sklenemo, da je na splošno vključenost površin, ki podpirajo biotsko raznolikost, na Natura 
2000 območjih večja kot na celem teritoriju RS.

Eden od ciljev Nature 2000 je ohranjanje biotske raznolikosti. Natura 2000 območja so na površinah, kjer je 
ohranjena biotska raznolikost ali na področjih na katerih obstajajo elementi biotske raznovrstnosti, ki jih je 
vredno ohraniti. Na Natura 2000 območjih je skoraj petina PEP površin (18,98% v letu 2016, 19,01% v 
2017 in 18,17% v 2018). Po drugi strani pa je v celotni populaciji upravičencev delež kmetij, ki izvajajo 
PEP, zelo majhen (3,29% v letu 2016, 3,34% v 2017 in 3,31% v 2018). V Natura 2000 območjih je delež 
površin z intenzivnim kmetijstvom sicer nekoliko manjši od deleža PEP (13,84% v letu 2016, 13,88% v 
2017 in 13,95% v 2018), vendar razmerno značilen in rahlo raste. Situacija v območjih Natura 2000, vezana 
na ukrepe za ohranjanje biotske raznolikosti, je tako zelo podobna kot na ostalih območjih, ki so zgoraj 
opisana.

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti imajo posebej pomembno vlogo travniki, predvsem ko gre za 
ohranjanje populacij ptic (glej SVV8). Delež OOTT na vseh travnikih v Sloveniji (glede na podatke RABA) 
v zadnjih treh letih rahlo narašča (6,82% v letu 2016, 6,98% v 2017 in 7,19% v 2018), med tem ko je delež 
OOTT znotraj vseh KZU je razmeroma majhen (3,35% v letu 2016, 3,50% v 2017 in 3,58% v 2018), a prav 
tako v zadnjih treh letih počasi narašča.

Vpliv ekološkega kmetijstva in operacij zelene komponente na populacije ptic smo analizirali na primeru 
kosca (Crex crex). Na SPA območjih (Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Dolina Reke, Planinsko polje, 
Breginjski Stol, Julijci (Planja), Julijci (ostalo), Nanoščica, Snežnik-Pivka, Dobrava-Jovsi, Krakovski gozd-
Šentjernejsko polje), na katerih se populacija kosca spremlja, je znaša delež površin OOTT 37,00%, kar je 
znatno več od deleža travnikov v vseh Natura 2000 območjih v Sloveniji. Delež PEP površin na tem 
področju znaša 3,50% kar je bistveno manj od deleža PEP območij na vseh Natura 2000 območjih v 
Sloveniji.

Povprečno število koscev v letu 2018 na celotnem območju, na katerem se populacija spremlja (Ljubljansko 
barje, Cerkniško jezero, Dolina Reke, Planinsko polje, Breginjski Stol, Julijci (Planja), Nanoščica, Snežnik-
Pivka, Dobrava-Jovsi,), znaša 1,7 koscev na 100 ha.

Analiza deleža OOTT na SPA-VTR območju kjer so ciljne VTR površine (KOPOP površine) manjše od 
55% kaže pozitivno korelacijo s številom koscev na 100 ha VTR območja. Ta rezultat kaže, da ima zelena 
komponenta znotraj I. stebra najverjetneje pozitiven vpliv na stanje kvalifikacijskih vrst. Po drugi strani pa 
ugotavljamo, je na območju Cerkniškega jezera, kjer je skoraj dosežena ciljana vrednost operacije VTR in 
kjer je delež zemljišč znotraj I. stebra majhen ter ni izvajanja OOTT, stanje populacije kosca najboljše. 
Analiza je pripravljena na podlagi podatkov z omejenega števila območij, kar pomeni, da le opozarja na 
verjetno povezanost (odvisnost) zelene komponente (predvsem OOTT) in številčnosti populacije kosca, ni 
pa mogoče te povezave zanesljivo dokazati. Konec koncev intenziviranje travniških površin prav tako 
vpliva na populacijo kosca, kakor je to opisano v SVV8 in v prilogi tega odgovora.

 

Zaključki, ki so podlaga za priporočila
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Zaradi razmeroma majhnih deležev KZU, vključenih v OOTT in PEP (v primerjavi s KOPOP in EK), 
operacije I. stebra na izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti vplivajo v relativno omejenem obsegu. To 
dokazuje dejstvo, da je v zadnjih treh letih delež zemljišč, povezan z I. stebrom, stagniral ali rahlo upadal, 
medtem ko so deleži zemljišč v okviru II. stebra rahlo naraščali.

 

Priporočila

Treba je razmisliti o dodatnih ali alternativnih mehanizmih za spodbujanje vključevanja upravičencev v 
operacije II. stebra (bodisi preko ozaveščanja in informiranja, bodisi preko višine plačil za 
operacije/zahteve, ki pozitivno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti). Tovrstni ukrepi so lahko 
ciljno usmerjeni na KMG, ki se nahajajo na ključnih SPA območjih (npr. Ljubljansko barje).

 

[1] PI = kazalniki rezultata za 1. steber.

[2] PII = kazalniki rezultata za 2. steber.
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7.b) Preglednica kazalnikov rezultatov

Ime in enota kazalnika rezultatov

(1)

Ciljna vrednost

(2)

Glavna vrednost

(3)

Sekundarni 
prispevek

(4)

Prispevek pristopa 
LEADER / 

lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost

(5)

Skupaj program za 
razvoj podeželja

(6)=3+4+5

Pripombe (največ 500 znakov)

R1 / T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s 
podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v 
prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno 
področje 2A)

2,86 1,14 N/R 0,00 1,14

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(GROSS VALUE)

N/R Učinek še ni razviden. Na voljo je premalo FADN 
podatkov za prejemnike M04.1. Pričakuje se, da bo 
učinek viden v naslednjih letih, kar kažejo tudi 
FADN podatki kontrolne skupine, kjer je zajeto 2/3 
ti. obveznikov programskega obdobja 2007–2013 
(M121). Produktivnost (izražena kot vrednost 
kmetijske pridelave/PDM) kontrolne skupne se je 
med letoma 2017 in 2013 povečala in sicer za 3.270 
€/PDM (+10 %), medtem ko se je pa pri prejemnikih 
M04.1 produktivnost zmanjšala za 889 €/PDM (-5 
%).

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(NET VALUE)

N/R Učinek še ni razviden. Na voljo je premalo FADN 
podatkov za prejemnike M04.1. Pričakuje se, da bo 
učinek viden v naslednjih letih, kar kažejo tudi 
FADN podatki kontrolne skupine, kjer je zajeto 2/3 
ti. obveznikov programskega obdobja 2007–2013 
(M121). Produktivnost (izražena kot vrednost 
kmetijske pridelave/PDM) kontrolne skupne se je 
med letoma 2017 in 2013 povečala in sicer za 3.270 
€/PDM (+10 %), medtem ko se je pa pri prejemnikih 
M04.1 produktivnost zmanjšala za 889 €/PDM (-5 
%).

R3 / T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s 
poslovnim razvojnim načrtom / naložbami za mlade 
kmete, podprtimi s programom za razvoj podeželja 
(prednostno področje 2B)

3,45 1,12 N/R 0,00 1,12

R4 / 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)

19,70 8,52 N/R 0,00 8,52

R5 / T7: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki 
sodelujejo v shemah za obvladovanje tveganja 
(prednostno področje 3B)

0,00 N/R 0,00 0,00

R6 / T8: Odstotek gozda / drugih gozdnih površin, za 
katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za 
podpiranje biotske raznovrstnosti (prednostno 

0,00 N/R 0,00 0,00
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področje 4A)

R7 / T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so 
bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje 
biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno 
področje 4A)

33,05 44,75 N/R 0,00 44,75

R8 / T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so 
bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje 
upravljanja voda (prednostno področje 4B)

28,89 40,07 N/R 0,00 40,07

R9 / T11: Odstotek gozdarskih zemljišč, za katera so 
bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje 
upravljanja voda (prednostno področje 4B)

0,00 N/R 0,00 0,00

R10 / T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera 
so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za 
izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje 
erozije tal (prednostno področje 4C)

31,38 41,31 N/R 0,00 41,31

R11 / T13: Odstotek gozdarskih zemljišč, za katera 
so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za 
izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje 
erozije tal (prednostno področje 4C)

0,00 N/R 0,00 0,00

R12 / T14: Odstotek namakanega zemljišča, ki bo 
prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno 
področje 5A)

0,00 N/R 0,00 0,00

R13: Increase in efficiency of water use in 
agriculture in RDP supported projects (focus area 
5A)*

N/R Zaradi poznega zaključka investicij podatki do 
31.12.2018 še niso bili na voljo. Upravičenci bodo 
začeli poročati šele z letom 2019.

R14: Increase in efficiency of energy use in 
agriculture and food-processing in RDP supported 
projects (focus area 5B)*

N/R Zaradi poznega zaključka investicij podatki do 
31.12.2018 še niso bili na voljo. Upravičenci bodo 
začeli poročati šele z letom 2019.

R15: Renewable energy produced from supported 
projects (focus area 5C)*

N/R Zaradi poznega zaključka investicij podatki do 
31.12.2018 še niso bili na voljo. Upravičenci bodo 
začeli poročati šele z letom 2019.

R16 / T17: Odstotek GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v 
upravljanje živine za zmanjševanje emisij TGP in/ali 
amoniaka (prednostno področje 5D)

N/R 0,00 0,00

R17 / T18: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera 
so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za 
zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka 
(prednostno področje 5D)

0,00 N/R 0,00 0,00

R18: Reduced emissions of methane and nitrous 
oxide (focus area 5D)*

N/R 7.077,00 0,00 7.077,00 - Gnojila z nizkimi izpusti: 1.860 t ekv. CO2
- Ozelenitev: 4.770 t ekv. CO2
- Naložbe v tehnološke posodobitve hlevov, ureditve 
skladišč za živinska gnojila in pokritje skladišč za 
živinska gnojila: 447 t ekv. CO2

R19: Reduced ammonia emissions (focus area 5D)* N/R 283,00 0,00 283,00 - Gnojila z nizkimi izpusti: 219 t
- Ozelenitev: 53 t
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- Naložbe v tehnološke posodobitve hlevov, ureditve 
skladišč za živinska gnojila in pokritje skladišč za 
živinska gnojila: 11 t

R20 / T19: Odstotek kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
za katera so bile sklenjene pogodbe za prispevanje k 
sekvestraciji in shranjevanju ogljika (prednostno 
področje 5E)

0,00 N/R 0,00 0,00

R21 / T20: Jobs created in supported projects (focus 
area 6A)

350,00 46,00 30,00 76,00

R22 / T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, 
zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno 
področje 6B)

65,57 69,00 N/R 69,00

R23 / T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, 
deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture 
(prednostno področje 6B)

0,00 0,00 N/R 0,19 0,19

R24 / T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi 
projekti (Leader) (prednostno področje 6B)

66,00 30,00 N/R 30,00

R25 / T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, 
deležnega novih ali izboljšanih 
storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 
6C)

1,70 0,00 N/R 0,00 0,00
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7.c) Preglednica dodatnih in programsko specifičnih kazalnikov, ki se uporabljajo v podpro ugotovitev vrednotenja

Vrsta kazalnika Koda Navedba kazalnika Prednostno področje Enota Vrednost kazalnika Pripombe (največ 500 znakov)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

% GEN operacij znotraj 
ukrepa M10

4C Delež (%) 4,44 2016: 4,15 %
2017: 4,38 %
2018: 4,44 %

Dodatni kazalnik učinka Bilanca dušika (N) 4B ton dušika 31.305,00

Dodatni kazalnik učinka Bilanca fosforja (P) 4B kg 1,00 2013: 6 
2014: 1 
2015: 2 
2016: 1  

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež (%) osnovnih 
sredstev ali površina (ha) z 
naložbami (osnovnih 
sredstev), ki podpirajo 
ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v obdobju 
2014–2020 na SCI 
območjih

Delež (%) 8,00 M04.1:  8,0%
M04.3: 23,0 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež (%) osnovnih 
sredstev ali površina (ha) z 
naložbami (osnovnih 
sredstev), ki podpirajo 
ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v obdobju 
2014–2020 na SPA 
območjih

Delež (%) 5,90 M04.1:  5,9%
M04.3: 23,0%

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež (in površina) 
podprtih zemljišč z 
operacijama "Trajno 
travinje I" in "Trajno 
travinje II" na območju, 
določenem za ohranjanje 
habitatov (Posebni 
travniški habitati, 
Traviščni habitati 
metuljev, Habitati ptic 
vlažnih ekstenzivnih 
travnikov, Steljniki)

Delež (%) 0,27 2016:1.778 ha; 0,26%
2017:1.793 ha; 0,26 %
2018: 1.813 ha; 0,27%

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež (in površina) 
podprtih zemljišč z 
operacijami HAB, MET, 
VTR in STE na območjih, 
določenih za ohranjanje 
habitatov (Posebni 
travniški habitati, 

Delež (%) 1,01 2016: 5.700 ha; 0,84%
2017: 5.929 ha; 0,88 %
2018: 6.886 ha; 1,01%
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Traviščni habitati 
metuljev, Habitati ptic 
vlažnih ekstenzivnih 
travnikov, Steljniki)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež KMG, vključenih v 
skupine proizvajalcev ali 
organizacij (M16.4, 3A)

3A Delež (%) 0,08

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež KZU v I. stebru, od 
tega OOTT in PEP

Delež (%) 6,90 2016 – 7,14 %
2017 – 7,18 %
2018 – 6,90 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež KZU v II. Stebru, od 
tega v M10 in M11

Delež (%) 17,91 2016 – 17,65 %
2017 – 17,81 %
2018 – 17,91 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež OOTT glede na vse 
travnike 

Delež (%) 7,19 2016 – 6,82 %
2017 – 6,98 %
2018 – 7,19 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež emisij TGP glede na 
emisije v letu 1986

Delež (%) 88,10

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež in število projektov, 
ki so rezultat sodelovanja 
med raziskovalno sfero in 
uporabniki

1B Delež (%) 39,10 Število projektov, ki so rezultat 
sodelovanja med raziskovalno sfero in 
uporabniki = 9
V analizo je vključenih vseh 9 EIP 
projektov (M16.2 in M16.5), kjer je 
sodelovanje raziskovalnih organizacij 
pogoj za ustanovitev partnerstva.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež in število vseh 
projektov sodelovanja na 
področju okoljskega 
upravljanja in okoljske 
učinkovitosti, vključno s 
predvidenimi rezultati

Delež (%) 21,70 Število vseh projektov sodelovanja na 
področju okoljskega upravljanja in 
okoljske učinkovitosti, vključno s 
predvidenimi rezultati = 5

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež in število vseh 
projektov sodelovanja na 
področju okoljskega 
upravljanja in okoljske 
učinkovitosti, vključno s 
predvidenimi rezultati

1B Delež (%) 21,70 Število vseh projektov sodelovanja na 
področju okoljskega upravljanja in 
okoljske učinkovitosti, vključno s 
predvidenimi rezultati = 5
Število in delež podukrepa M16.5 od 
vseh ukrepov M16 Sodelovanje.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež inovativnih naložb 
od vseh naložb PRP

Delež (%) 0,90

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež inovativnih operacij 
LAS od vseh inovativnih 
operacij v PRP

6B Delež (%) 76,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež inovativnih 
projektov glede na vse 
projekte, ki jih podpira 
PRP (brez M10, M11, M13 

Delež (%) 2,60
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in M14)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež izgubljenih zemljišč 
z zahtevkom zaradi 
pozidave

4C Delež (%) 0,03 2016: 0,06 %
2017: 0,04 % 
2018: 0,03 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež javnih izdatkov za 
dejavnosti/operacije 
LEADER in M16, ki 
podpirajo biotsko 
raznovrstnost

Delež (%) 0,68

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež javnih izdatkov za 
vzpostavitev in delovanje 
Mreže v skupnih izdatkih 
za tehnično pomoč

Delež (%) 6,49

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež javnih izdatkov 
znotraj ukrepov, ki 
podpirajo inovacije, po 
inovacijskem potencialu in 
področju (odobreno in 
izplačano)

Delež (%) 63,00 Odobreno:
M01: 25,6%
M04.1: 3%
M16: 100%
M19.2: 63%
Izplačano:
M01: 25,6%
M04.1: 0,5%
M16: 0%
M19.2: 48%

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež kmetij, ki prejema 
finančno podporo v okviru 
PRP za učinkovitejšo rabo 
vode

5A Delež (%) 0,05 Delež podprtih kmetij za učinkovitejšo 
rabo vode od vseh kmetij v Sloveniji.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež kmetij, za katere 
veljajo zahteve PEP

Delež (%) 4,10 2016 – 3,86 %
2017 – 3,84 %
2018 – 4,10 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež kmetijskih površin z 
operacijami, ki imajo 
pozitiven vpliv na 
ohranjanje kulturne 
dediščine

Delež (%) 13,49 Ožje
2015 - 2,95%
2016 - 3,93%
2017 - 4,12%
2018 - 4,26%

Širše
2015 - 10,21%
2016 - 11,44%
2017 - 11,71%
2018 - 12,49%

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež kmetijskih zemljišč 
na katerih se izvajajo ciljne 
naravovarstvene operacije 

4A Delež (%) 0,78 2018:
HAB:4724 ha (0,78%)
MET: 621 ha (0,10%)
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(VTR, MET, STE in HAB) VTR: 1320 ha (0,22%)
STE: 15 ha (0,002%)

2017:
HAB: 3813 ha (0,63%)
MET: 601 ha (0,10%)
VTR: 1288 ha (0,21%)
STE: 15 ha (0,002%)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež kmetijskih zemljišč 
na katerih se izvajajo 
operacije, ki ohranjajo 
pestrost in mozaičnost 
kmetijske kulturne krajine

4A Delež (%) 5,66 2018: 
34.007 ha (5,66 %)

2017:
33.514 ha (5,57 %)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež kmetijskih zemljišč, 
na katerih se izvajajo 
operacije z neposrednim 
okoljskim učinkom in 
posrednim učinkom na 
biotsko raznovrstnost 

4A Delež (%) 27,19 2018:
163.769 ha (27,19%)

2017:
161.762 ha (26,86%)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež naložb 
upravičencev, ki imajo 
strokovno usposobljenost 
na področju kmetijstva in s 
kmetijstvom povezanih 
dejavnosti

1C Delež (%) 70,10 Od celotnega števila odobrenih vlog za 
naložbe (1.321) je bilo 926 vlog 
upravičencev, ki imajo ustrezno splošno 
oziroma kmetijsko izobrazbo.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež naložb v povečanje 
učinkovitosti rabe energije 
zahvaljujoč PRP 

5B Delež (%) 3,39 Delež naložb v povečanje učinkovitosti 
rabe energije zahvaljujoč PRP, od vseh 
naložb podukrepa M04.1 in M04.2.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež naložb v tehnologije, 
ki omogočajo porabo 
energije, pridobljene iz 
obnovljivih virov, podprte 
s strani PRP, glede na vrsto 
obnovljivega vira energije

5C Delež (%) 22,20 Delež podprtih naložb PRP glede na 
obnovljiv vir energije:
- Veter: 22,2 
- Biomasa: 66,7 
- Geotermalna energija: 11,1 
- Sonce: 0,0 
- Biogoriva: 0,0 

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež njiv z izvajanjem 
Nmin analiz (POZ_NMIN)

5D Delež (%) 35,30 2015: 32,3 
2016: 34,5 
2017: 35,0 
2018: 35,3 

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež njiv z izvajanjem 
gnojenja z organskimi 
gnojili z nizkimi emisije v 
zrak (POZ_NIZI)

5D Delež (%) 11,00 2015: 8,9 
2016: 10,5 
2017: 10,7 
2018: 11,0 
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Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež njiv z izvajanjem 
konzervirajoče obdelave 
tal (POZ_KONZ)

5E Delež (%) 14,20 2015: 4,6 %
2016: 13,5 %
2017: 14,0 %
2018: 14,2 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež njiv z izvajanjem 
ozelenitve njivskih površin 
(POZ_ZEL+ VOD_POD)

5D Delež (%) 22,00 2015:  19,3
2016: 21,0
2017: 21,4
2018: 22,0
Prednostno področje: 5D in 5E

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež njiv z izvajanjem 
setve rastlin za podor 
(zeleno gnojenje) 
(POZ_POD + VOD_POD)

5D Delež (%) 8,70 2015: 6,1 
2016: 7,9 
2017: 8,3 
2018: 8,7
Prednostno področje: 5D in 5E

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež novo ustvarjenih 
delovnih mest v okviru 
ukrepov M06.4 in M08.6, 
zasedenih s strani žensk

6C Delež (%) 6,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež obsega naložb, v 
okviru katerih so možni 
posegi v objekte kulturne 
dediščine 

Delež (%) 4,49

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež podprtih dejavnosti 
/operacij LEADER in 
M16, ki podpirajo biotsko 
raznovrstnost  glede na sve 
dejavnosti / operacije 
znotraj M16 i M19

Delež (%) 9,77

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež podprtih operacij 
LEADER, ki podpirajo 
biotsko raznovrstnost, 
boljše upravljanje vode in 
tal

6B Delež (%) 11,50

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež podprtih operacij 
LEADER, ki prispevajo k 
ohranjanju kulturne 
dediščine na podeželju

6B Delež (%) 16,80

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površin z ekološkim 
pomenom (PEP) na 
območju Natura 2000 

Delež (%) 18,17 2016 – 18,98 %
2017 – 19,01 %
2018 – 18,17 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površine z 
neposrednimi plačili na 
območju NATURA 2000

Delež (%) 13,95 2016 – 13,84 %
2017 - 13,88 %
2018 - 13,95 %
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Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površinskih 
ukrepov, ki podpirajo 
biotsko raznovrstnost in/ali 
krajine 

Delež (%) 33,71 2016:32,59 %
2017:33,20 %
2018:33,71 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površinskih 
ukrepov, ki podpirajo 
izboljšanje upravljanja tal 
in/ali preprečevanje erozije 
tal (glede na glede na 
skupno površino 
kmetijskih zemljišč z 
zahtevkom)

4C Delež (%) 32,09 2016: 30,89 %
2017: 31,55 % 
2018: 32,09 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površinskih 
ukrepov, ki podpirajo 
izboljšanje upravljanje 
voda – glede na skupno 
površino KZU (GERK 
(Grafična enota rabe 
zemljišča kmetijskega 
gospodarstva) upravičena 
površina) 

4B Delež (%) 30,78 2016: 29,53 %,
2017: 30,22 %,
2018: 30,78 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površinskih 
ukrepov, ki podpirajo 
izboljšanje upravljanje 
voda – glede na skupno 
površino KZU (RABA) 

4B Delež (%) 20,04 2016: 19,04 %
2017: 19,62 %
2018: 20,04 %,

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež površinskih 
ukrepov, ki podpirajo 
izboljšanje upravljanje 
voda – glede na skupno 
površino kmetijskih 
zemljišč z zahtevkom 
(M10, M11, brez OMD!)

4B Delež (%) 90,56 2016: 89,87 %,
2017: 90,28 %,
2018: 90,56 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež travinja z izvajanjem 
gnojenja z organskimi 
gnojili z nizkimi emisijami 
v zrak (TRZI_NIZI in 
TRZII_NIZI)

5D Delež (%) 0,20 2015: 0,2 
2016: 0,2 
2017: 0,2 
2018: 0,2 

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež udeležencev 
usposabljanj, katerim so 
bila le-ta koristna pri 
nadaljnjem delu v 
kmetijstvu in gozdarstvu 

1C Delež (%) 83,00 Podatek, pridobljen iz ankete med 
udeleženci usposabljanja.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež udeležencev, ki 
ocenjuje, da je nabor 
usposabljanj ustrezen 
njihovim potrebam

1C Delež (%) 68,00 Podatek, pridobljen iz ankete med 
udeleženci usposabljanja.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež udeležencev, 
zadovoljnih z usposabljanji

1A Delež (%) 68,30

Dodatni kazalnik Delež udeležencev, 1A Delež (%) 68,30 Podatek, pridobljen iz ankete med 
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rezultatov zadovoljnih z usposabljanji udeleženci usposabljanja.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež upravičencev Trajno 
travinje I in II, ki so hkrati 
upravičenci M14

Delež (%) 39,60 407 upravičencev

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež upravičencev 
izbranih ukrepov med 20 
in 64 letom starosti po 
ukrepih

Delež (%) 93,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež upravičencev 
operacij HAB, MET, STE, 
VTR, ki so hkrati 
upravičenci M14

Delež (%) 29,50 348 upravičencev

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež upravičencev, ki 
pridobiva informacije tudi 
preko Mreže za podeželje, 
vključno s spletno stranjo 
PRP

Delež (%) 36,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež vseh KZU 
vključenih v M13

4A Delež (%) 69,70

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež števila podprtih 
dejavnosti/operacij, v 
okviru katerih so možni 
posegi v objekte kulturne 
dediščine 

Delež (%) 6,13

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež žensk med 
upravičenci ukrepov PRP, 
skupno in po ukrepih

Delež (%) 19,90 M04.1: 14,5%
M04.2: 12,4%
M06.1: 19,6%
M06.3: 22,5%
M08.4: 25%
M08.6: 9%
SKUPAJ: 19,9 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež žensk v LAS (v 
strukturah in organih LAS 
ter članstvu LAS)

Delež (%) 50,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež žensk v kmetijstvu Delež (%) 20,20

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Delež žensk, zaposlenih v 
okviru tehnične pomoči

Delež (%) 67,00 58 % - 67 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Dinamika vključevanja v 
ciljne naravovarstvene 
operacije za upravičence 
M14 v ciljne 
naravovarstvene operacije 
(delež upravičencev na 
področju s ciljnimi 
naravovarstvenimi 
operacijami za upravičence 
M14) 

4A Delež (%) 41,62
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Dodatni kazalnik 
rezultatov

Emisije TGP na enoto 
prirejenega govejega mesa

5D kg ekv. CO2/kg prirasta 5,74 2015: 5,77 
2016: 5,75
2017: 5,74

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Emisije TGP na enoto 
prirejenega mleka

5D kg ekv. CO2/kg 0,82 2015: 0,843 
2016: 0,809
2017: 0,816

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Enojno število kmetijskih 
gospodarstev, ki so bila 
deležna usposabljanj.

1C Število 22.375,00 Vključena so vsa enojno šteta KMG, ki so 
se udeležila usposabljanj s področja 
kmetijstva (DŽ, Mladi kmetje, KOPOP-
predhodna in redna, EK, ŽPI).

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Izdatki PRP za raziskave in 
razvoj kot % BDP (BIRR 
»razvoj podeželja") kot 
delež BDP

Delež (%) 0,00 Delež = 0,0000176362 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Izdatki PRP za raziskave in 
razvoj ter inovacije kot % 
skupnih izdatkov PRP

Delež (%) 0,00 Delež = 0,0018 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Odnos med številčnostjo 
kosca (Crex crex) z 
deležem OOTT na 
območju SPA (VTR 
območja)

Delež (%) 37,00 1,66 kosec na 100 ha SPA območij

4,48 kosci na 100 ha OOTT 
območij v SPA- VTR del

Delež OOTT v SPA -VTR delu: 37,00 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Odnos med številčnostjo 
kosca (Crex crex) z 
deležem PEP na območju 
SPA (VTR območja)

Delež (%) 3,50 8,21 koscev na 100 ha PEP 
območjih v SPA- VTR del

Delež PEP v SPA - VTR del: 3,50 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Odstotek dosežene ciljne 
vrednosti površin trajnih 
travnikov (VTR, MET, 
STE in HAB)

4A Delež (%) 193,00 HAB: 23,9 %
MET:43,3 %
VTR: 42,1%
STE: 193%

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Odstotek merilnih mest 
podzemnih voda, ki 
presegajo standard 
kakovosti z vidika 
onesnaženosti s pesticidi 
(vsebnost za posamezen 
pesticid >0,1 μg/l)

Delež (%) 5,00 Leto 2018:
1001: 5,0 %
1002: 11,1 %
1003:9,1 %
3012:20,0 %
4016:33,3 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Odstotek merilnih mest 
podzemnih voda, ki 
presegajo standard 
kakovosti z vidika 
onesnaženosti z nitrati 

4B Delež (%) 6,40 Leto 2018:
1001: 6,4 %00
1002: 61,5 %
1003:14,3 %
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(vsebnost NO3 >50 mg/l) 3012:55,6 %
4016:30,8 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Odstotek vključenosti v 
HAB in VTR zahteve 
glede na vključenost v 
KOP 2007-2014

4A Delež (%) 690,30 HAB (KOP):686,9 ha
(povprečje 2015-2018:555,6 %; 2018: 
690,3 %)
VTR (KOP): 376,4 ha 
(povprečje 2015-2018: 150,9 %; 2018: 
352,0%)

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Ohranjena delovna mesta 
kot posledica aktivnosti 
LAS

6B Število 65,00

Dodatni kazalnik učinka Poraba mineralnih gnojil 
(v milijonih ton hranilnih 
snovi) na makro razini 

4B milijon ton hranilnih snovi 130.524,00 2013: 130.347
2014: 136.054
2015: 136.114
2016: 129.480
2017: 130.524 

Dodatni kazalnik učinka Povprečna starost 
upravičencev na ukrepu 
112 (PRP 2007-2013)

2B Leta 33,00 Povprečna starost upravičencev pri 
ukrepu 112, prejšnje programsko 
obdobje.

Dodatni kazalnik učinka Povprečna vrednost 
operacij LAS

6B EUR 46.823,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Povprečno število 
zaključenih operacij 
(storitev ali infrastruktura) 
ali iniciativ posamezne 
LAS / 1000 prebivalcev

6B Delež (%) 0,04

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Površina kmetijskih 
zemljišč v uporabi

4C ha 600.719,00 2016: 608.565 ha 
2017: 605.002 ha 
2018: 600.719 ha

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Površina kmetijskih 
zemljišč v zaraščanju

4C ha 2.746,00 2016: 5.249 ha 
2017: 2.746 ha 

Dodatni kazalnik učinka Površina kmetijskih 
zemljišč, na katerih se 
izvajajo operacije z 
neposrednim okoljskim 
učinkom in posrednim 
učinkom na biotsko 
raznovrstnost (bruto 
površine)

ha 163.768,88 2016 – 159.336,76
2017 – 161.761,95
2018 – 163.768,88

Dodatni kazalnik učinka Površina zemljišča na 
katrrih se upoštevaju 

ha 22.783,31 2016 – 22.254,37
2017 – 22.797,36
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operacije s naslova zelene 
komponente na območju 
Natura 2000)

2018 – 22.783,31

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Razmerje med upravičenci 
v starostnem razredu 20 do 
64 let ter ostalimi 
upravičenci po izbranih 
ukrepih

Razmerje 83,00 83:17

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Realizacija načrta 
usposabljanj kadrov, 
financiranih iz sredstev 
tehnične pomoči

Delež (%) 44,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Stopnja in vrsta izobrazbe  
mladih prevzemnikov 
KMG

2B Delež (%) 31,00 Stopnja in vrsta izobrazbe  mladih 
prevzemnikov KMG:
20 % < V. stopnja
49 % V. stopnja
31 % > V. stopnje

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Stopnja kmetijske 
izobrazbe mladih 
prevzemnikov KMG

2B Delež (%) 33,00 Samo kmetijska izobrazba: 
16 % < V. stopnja
51 % V. stopnja
33 % > V. stopnje

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Stopnja realizacije za 
ukrepe M04.3, M06.4 in 
M08

Stopnja (%) 52,40 Odobreno
52.4 %
Izplačano
26,6 %
od alociranih sredstev

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Struktura LAS glede na 
vrsto članov

6B Delež (%) 48,60 Javni sektor: 23,4 %
Ekonomski sektor: 28,0 %
Civilna družba: 48,6 %

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Trend uporabe pesticidov v 
kg

4B Delež (%) 37,00 37% zmanjšuje ili ne uporablja pesticide 

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Trend uporabe rastlinskih 
hranil (N, P2O5 (Fosforjev 
pentoksid), K2O (Kalijev 
oksid)) 

4B Delež (%) -30,00 47% isto kot 2014.

30 % zmanjšuje

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Ugotovljene kršitve pri 
izvajanju zahtev 
navzkrižne skladnosti (kot 
delež izplačil in delež 
upravičencev)

Delež (%) 3,20 delež izplačil
2015 - 0,09 %
2016 - 0,15 %
2017 - 0,18 %
2018 - 0,16 %

delež upravičencev
2015 - 1,57 %
2016 - 2,84 %
2017 - 3,26 %
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2018 - 3,20 %

Dodatni kazalnik učinka Uporaba pesticidov 4B kg 1.087.286,00 2016: 1.156.192
2017: 1.087.286

Dodatni kazalnik učinka Uporaba rastlinskih hranil 
(N, P2O5, K2O)

4B 1000 ton 9,13 P2O5 [1000 t] - SUR 
2016: 9,16
2017: 9,13

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število in delež odobrenih 
inovativnih naložb od vseh 
odobrenih naložb PRP

Delež (%) 0,90 Podatek, pridobljen na osnovi ocene 
inovativnosti vseh naložb v okviru PRP.
Število odobrenih inovativnih naložb od 
vseh odobrenih naložb PRP = 18.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število in struktura 
partnerjev v projektih 
sodelovanja

1B Število 205,00 Struktura partnerjev v projektih 
sodelovanja = 62,3 % (fizične osebe), 
11,3 % (pravne osebe), 20,6 % (javni 
zavodi) in 5,9 % (drugi).

Podatek, pridobljen iz analize 23 
partnerstev, ki so se oblikovala znotraj 
ukrepa M16 Sodelovanje.

Dodatni kazalnik učinka Število inovativnih 
projektov LAS

6B Število 165,00

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število inovativnih 
projektov LAS

6B Število 165,00 Podatek, pridobljen na osnovi 
inovativnosti operacij ukrepa M19.

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število inovativnih rešitev, 
uvedenih in uveljavljenih v 
okviru EIP skupin

1A Število 9,00 Število projektov v okviru ukrepov 
M16.2 in M16.5.

Dodatni kazalnik učinka Število inovativnih rešitev, 
uvedenih in uveljavljenih v 
okviru EIP skupin

1C Število 9,00

Dodatni kazalnik učinka Število izvedenih 
usposabljanj ali 
izobraževanj za kadre, 
financirane iz sredstev 
tehnične pomoči

Število 33,00

Dodatni kazalnik učinka Število kmetov ki so 
izstopili iz KOPOP 
ukrepov za ohranjanje 
narave v obdobju 2014-
2018 in se vključili v ukrep 
M14

Število 10,00

Dodatni kazalnik učinka Število kmetov, ki imajo 
površine na območju HAB, 
MET, STE, VTR in so 
vključeni v M14: 1) niso 
pa vključeni v operacije 
HAB, MET, STE, VTR 2) 
so vključeni v operacije 

4A število 836,00 836 upravičencev
1) 490 upravičencev
2) 255 upravičencev
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HAB, MET, STE, VTR, 
vendar ne na vseh 
površinah, ki ležijo na 
območju HAB, MET, STE, 
VTR

Dodatni kazalnik učinka Število kmetov, ki imajo 
površine na območju HAB, 
MET, STE, VTR in so 
vključeni v operacijo TRZ 
I ali TRZ_II: 1) niso pa 
vključeni v operacije HAB, 
MET, STE, VTR; 2) so 
vključeni v operacije HAB, 
MET, STE, VTR, vendar 
ne na vseh površinah, ki 
ležijo na obm

4A Število 699,00 1) 279 upravičencev 

2) 699 upravičencev

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število koscev (Crex crex) 
na zemljiščih z ukrepi 
PRP, v primerjavi z 
zemljišči kjer se izvaja 
ukrep M10

Delež (%) 3,80 + 3,8% letno na Cerkniškem jezeru z 
največjo površino pod VTR_KOS in 
STE_KOS

Dodatni kazalnik učinka Število partnerjev v 
aktivnostih Mreže

Število 79,00 2015: 62 
2016: 50 
2017: 63 
2018: 79

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število podprtih 
gospodarstev z naložbami 
v osnovna sredstva, ki 
negativno vplivajo na 
kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe

Število 35,00 Negativno SAC:35
Negativno SPA: 8

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število podprtih 
gospodarstev z naložbami 
v osnovna sredstva, ki 
pozitivno vplivajo na 
kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe

Delež (%) 68,00 Pozitivno SAC: 68 
Pozitivno SPA: 38
Pozitivno - negativno SAC: 14 
Pozitivno - negativno SPA: 12

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število upravičencev 
operacije z naslova zelene 
komponente na območju 
NATURA 2000

Število 8.225,00 2016 – 8.059
2017 – 8.207
2018 – 8.225

Dodatni kazalnik 
rezultatov

Število usposabljanj in 
svetovanj,ki vključujejo 
inovativne pristope k 
prenosu znanja

Število 3,00
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7.d) Preglednica kazalnikov učinka SKP

Ime skupnega kazalnika vpliva Enota Posodobljena vrednost kazalnika Prispevek programa razvoja podeželja Pripombe (največ 500 znakov)

1. Podjetniški dohodek kmetijstva / 
Življenjski standard kmetov

EUR/letno število delovnih enot 5.359,10 0,00 Učinek PRP k izboljšanju še ni razviden. V času 
vrednotenja je bilo na voljo premalo FADN 
podatkov za prejemnike sredstev M04.1. Zato se 
pričakuje, da bo učinek viden v naslednjih letih 
izvajanja PRP, kar kažejo tudi FADN podatki 
kontrolne skupine. Sprememba podjetniškega 
dohodka kontrolne skupine med letoma 2017 in 
2013 znaša -2.670 € (-19 %), zmanjšanje pa je precej 
manj izrazito kot pri skupini prejemnikov sredstev v 
okviru M04.1 (-4.658 € oz. -64 %).

2. Faktorski dohodek kmetijstva / 
skupaj

EUR/letno število delovnih enot 5.072,00 0,00 Učinek PRP k izboljšanju še ni razviden. V času 
vrednotenja je bilo na voljo premalo FADN 
podatkov za prejemnike sredstev M04.1. Zato se 
pričakuje, da bo učinek na podprtih kmetijah viden v 
naslednjih letih izvajanja PRP, kar kažejo tudi 
FADN  podatki kontrolne skupine. Faktorski 
dohodek kontrolne skupne se je med letoma 2017 in 
2013 povečal za 254 € (+2 %), medtem ko se je pa 
pri skupini prejemnikov sredstev v okviru podukrepa 
M04.1 faktorski dohodek zmanjšal, in sicer za 4.219 
€ oz. za -51 %.

3. Skupna faktorska produktivnost v 
kmetijstvu / skupaj (indeks)

Indeks 2005 = 100 100,40 Izračun skupne faktorske produktivnosti, kot jo npr. 
računa EK, je zelo zapleten in terja ekonometrične 
modele (torej tudi daljše časovne vrste), ki pa v 
Sloveniji trenutno po našem vedenju niso na voljo. 
V okviru FADN bi lahko bil nekakšen »približek« 
SE132, problem pa je, da gre pri FADN za 
monetarne vrednosti  in ne količinske obsege, kot je 
to običajno pri računanju skupne faktorske 
produktivnosti.

7. Emisije toplogrednih plinov iz 
kmetijstva / skupaj kmetijstvo (CH4 in 
N2O in emisije/odvzemi iz tal)

1 000 t ekvivalenta CO2 1.688,00 Podatkov za izračun neto prispevka PRP v okviru 
podatkov o spremljanju ni. Podatek tako že vključuje 
PRP prispevek.

7. Emisije toplogrednih plinov iz 
kmetijstva / delež skupnih emisij 
toplogrednih plinov

% skupnih neto emisij 9,67 Podatkov za izračun neto prispevka PRP v okviru 
podatkov o spremljanju ni. Podatek tako že vključuje 
PRP prispevek.

7. Emisije toplogrednih plinov iz 
kmetijstva / ammonia emissions from 
agriculture

1000 t of NH3 16,89 Podatkov za izračun neto prispevka PRP v okviru 
podatkov o spremljanju ni. Podatek tako že vključuje 
PRP prispevek.

8. Indeks ptic kmetijske krajine / 
skupaj (indeks)

Indeks 2000 = 100 78,30 0,00 Rezultati ne kažejo razlik med testno in kontrolno 
skupino območij izvajanja. Na raznolikost in 
razširjenost vrst ptic na nekem območju verjetno 
pomembneje vplivajo drugi dejavniki, zlasti krajina, 
To kažejo tudi rezultati regresijskega modela 
(DOPPS 2018), kjer so plačila KOPOP in EK z 
vidika statistične značilnosti kovariat šele na 7. 
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mestu. Večjo pojasnjevalno moč imajo druge spr., 
kot so delež gozda, plačila OMD, raznolikost 
kmetijskih rastlin, Natura 2000 in raznolikost 
krajine.

9. Kmetovanje z visoko naravno 
vrednostjo / skupaj

% celotnega kmetijskega zemljišča v 
uporabi

65,74 Kazalnik I.09 glede na prejšnje vrednotenje na 
agregatni ravni ostaja relativno konstanten, pri čemer 
določene spremembe vrst rabe kmetijskih zemljišč 
znotraj kazalnika lahko pripišemo uporabi drugačne 
metodologije kartiranja zemljišč (RABA), kar 
ponovno potrjuje tezo glede omejene uporabne 
vrednosti samega kazalnika HNV oz. definicije, ki se 
za njegov izračun uporablja v Sloveniji.

10. Odvzem vode v kmetijstvu / skupaj 1 000 m³ 3.625,00 1.629,00 Pavšalna ocena:  1.628.575,46 m3 (M04.1+M04.3)

11. Kakovost vode / Morebitni 
presežek dušika na kmetijskih 
zemljiščih

kg N/ha/leto 51,98 2017: 51.98 kg N/ha 
2016: 33.62 kg N/ha 
2015: 35.66 kg N/ha

Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Morebitni 
presežek fosforja na kmetijskih 
zemljiščih

kg P/ha/leto 3,89 2017: 3.89 kg P/ha
2016: 1.07 kg P/ha
2015: 1.37 kg P/ha

Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Nitrati v sladki 
vodi – površinska voda: visoka 
kakovost

% mest za spremljanje 51,90 Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Nitrati v sladki 
vodi – površinska voda: srednja 
kakovost

% mest za spremljanje 44,40 Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
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vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Nitrati v sladki 
vodi – površinska voda: slaba kakovost

% mest za spremljanje 3,70 Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Nitrati v sladki 
vodi – podtalnica: visoka kakovost

% mest za spremljanje 48,70 Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Nitrati v sladki 
vodi – podtalnica: srednja kakovost

% mest za spremljanje 23,50 Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

11. Kakovost vode / Nitrati v sladki 
vodi – podtalnica: slaba kakovost

% mest za spremljanje 27,80 Neto vplivov PRP na kazalnik I.11 ni bilo mogoče 
izračunati, ker mreža merilnih mest ni prilagojena 
izvajanju programa (tj. meritve ne zajemajo le 
vplivov kmetijstva, poleg tega pa samo izvajanje 
programa nima posebnih ukrepov, vezanih na 
obrežja rek ali obale jezer, ko gre za vodna telesa 
površinskih voda). Poleg tega niso na voljo mikro 
podatki o porabi organih in mineralnih gnojil, ki bi 
omogočali prostorsko oceno vnosa.

12. Organske snovi v tleh na ornih 
zemljiščih / Skupna ocena vsebnosti 
organskega ogljika

milijonov ton 44,70 Neto vpliva na kazalnik I.12 ni bilo mogoče 
izračunati, saj ni podatkov na mikro ravni, potrebnih 
za izvedbo statistične analize.

12. Organske snovi v tleh na ornih 
zemljiščih / Povprečna vsebnost 
organskega ogljika

g/kg 41,00 Neto vpliva na kazalnik I.12 ni bilo mogoče 
izračunati, saj ni podatkov na mikro ravni, potrebnih 
za izvedbo statistične analize.

13. Erozija tal zaradi vode / stopnja 
izgube tal zaradi vodne erozije

ton/ha/leto 7,41 Neto vpliva na kazalnik I.13 ni bilo mogoče 
izračunati, saj ni podatkov na mikro ravni, potrebnih 
za izvedbo statistične analize.
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13. Erozija tal zaradi vode / prizadeta 
kmetijska površina

1 000 ha 306,90 Neto vpliva na kazalnik I.13 ni bilo mogoče 
izračunati, saj ni podatkov na mikro ravni, potrebnih 
za izvedbo statistične analize.

13. Erozija tal zaradi vode / prizadeta 
kmetijska površina

% kmetijskih zemljišč 42,40 Neto vpliva na kazalnik I.13 ni bilo mogoče 
izračunati, saj ni podatkov na mikro ravni, potrebnih 
za izvedbo statistične analize.

14. Stopnja zaposlenosti / *podeželsko 
(redko naseljena) (15–64 let)

% 69,80 0,00 Rezultati so pokazali, da se v primeru kazalnikov 
I.14a, I.14b in I.16 rezultati med kontrolno in testno 
skupino ne razlikujejo statistično značilno (p-value > 
0.05), kar pomeni, da ne moremo potrditi neto 
vplivov PRP na vrednosti teh kazalnikov oz. so 
vrednosti kazalnikov enake kazalnikom stanja.

14. Stopnja zaposlenosti / * rural 
(thinly populated) (20-64 years)

% 74,00 0,00 Rezultati so pokazali, da se v primeru kazalnikov 
I.14a, I.14b in I.16 rezultati med kontrolno in testno 
skupino ne razlikujejo statistično značilno (p-value > 
0.05), kar pomeni, da ne moremo potrditi neto 
vplivov PRP na vrednosti teh kazalnikov oz. so 
vrednosti kazalnikov enake kazalnikom stanja.

15. Stopnja revščine / skupaj % celotnega prebivalstva 18,40 0,00 Rezultati so pokazali, da se v primeru kazalnikov 
I.14a, I.14b in I.16 rezultati med kontrolno in testno 
skupino ne razlikujejo statistično značilno (p-value > 
0.05), kar pomeni, da ne moremo potrditi neto 
vplivov PRP na vrednosti teh kazalnikov oz. so 
vrednosti kazalnikov enake kazalnikom stanja.

15. Stopnja revščine / *podeželsko 
(redko naseljena)

% celotnega prebivalstva 17,70 0,00 Rezultati so pokazali, da se v primeru kazalnikov 
I.14a, I.14b in I.16 rezultati med kontrolno in testno 
skupino ne razlikujejo statistično značilno (p-value > 
0.05), kar pomeni, da ne moremo potrditi neto 
vplivov PRP na vrednosti teh kazalnikov oz. so 
vrednosti kazalnikov enake kazalnikom stanja.

16. BDP na prebivalca / *podeželsko Indeks SKM (EU-27 = 100) 68,20 0,00 Rezultati so pokazali, da se v primeru kazalnikov 
I.14a, I.14b in I.16 rezultati med kontrolno in testno 
skupino ne razlikujejo statistično značilno (p-value > 
0.05), kar pomeni, da ne moremo potrditi neto 
vplivov PRP na vrednosti teh kazalnikov oz. so 
vrednosti kazalnikov enake kazalnikom stanja.
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8. IZVAJANJE UKREPOV ZA UPOŠTEVANJE NAČEL IZ ČLENOV 5, 7 IN 8 UREDBE (EU) ŠT. 
1303/2013

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

Program razvoja podeželja ne diskriminira med moškimi in ženskami, ob enem pa zaradi odsotnosti 
ukrepov, ki bi prispevali k večji vključenosti žensk v samo upravljanje kmetijskih gospodarstev, 
enakosti izrecno ne spodbuja. Delež žensk med upravičenci ukrepov PRP je nizek, kar pa se sklada z 
nizkim deležem žensk kot nosilk kmetijskih dejavnosti v Sloveniji. 

Pri izračunu kazalnika »delež žensk med upravičenci ukrepov PRP, skupno in po ukrepih« smo vzeli 
podatke za ukrepe M04.1, M04.2, M06.1, M06.3, M08.4 in M08.6, saj imajo samo tej ukrepi na voljo 
podatke o spolu upravičenca. Pri izračunu nismo upoštevali gospodarskih družb, javnih zavodov in zadrug 
kot upravičencev.

 Ukrep M04.1: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 182, kar 
predstavlja 14,5% vseh prijaviteljev naložb.

 Ukrep M04.2: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 10, kar 
predstavlja 12,4% vseh prijaviteljev naložb.

 Ukrep M06.1: delež žensk, mladih nosilk KMG je 19,6%, kar je skladno z deležem ženskih nosilk 
KMG v Sloveniji, ki je leta 2016 znašal 20,2%. Odobrenih vlog je bilo do 31.12.2018 809, od tega je 
159 vlog z ženskami, kot nosilkami KMG.

 Ukrep M06.3: Vseh odobrenih vlog do 31.12.2018 je bilo 3949, od tega je 890 vlog s strani žensk 
kot nosilk KGM, kar predstavlja 22,5%.

 Ukrep M08.4: vseh naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 119 za gozdne vlake in 230 za 
odpravo škode in obnovo gozda (upoštevali smo samo odobrene vloge fizičnim osebam) od tega je 
pri obeh operacijah 86 žensk kar predstavlja 25% vseh prijaviteljev naložb.

 Ukrep M08.6: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 37 (od 412), 
kar predstavlja 9% vseh prijaviteljev naložb. Delež je pričakovan, saj gre za podporo za naložbe v 
gozdarstvo, kjer pa je delež žensk tradicionalni izredno majhen.

V strukturi gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji je le dobra petin žensk. V letu 2016 je bil 
delež žensk kot nosilk kmetijskih gospodarstev 20,2% in glede na pretekla leta zmanjšuje (leta 2007 je bil 
delež 26,3%).

Pri kazalniku »Delež novo ustvarjenih delovnih mest v okviru ukrepov M06.4 in M08.6, zasedenih s strani 
žensk« smo gledali samo stanje znotraj ukrepa M08.6, saj se ukrep M06.4 ni izvajal. Gledali smo podatke v 
stolpcu PRED_ST_ZENSK in NOV_ST_ZENSK in ugotovili, da je načrtovanih novih delovnih mest 
zasedenih s strani žensk 3, kar glede na vsa nova delovna mesta, ki jih je 46, predstavlja 6% delež.

Delež operacij v okviru pobude LEADER, ki potencialno spodbujajo enakost med spoloma je 46%. Od vseh 
odobrenih operacij znotraj ukrepa M19.2, smo gledali tiste, ki so vključene v tematsko področje: »Večja 
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«. Takšnih operacij je 127. Številke sicerobsegajo vse 
ranljive skupine, ne le žensk, a je iz podatkov razvidno, da je pobuda LEADER eden ključnih ukrepov na 
tem področju.

Delež žensk v strukturah in organih LAS znaša glede na rezultate ankete 50%. Delež žensk v skupščini LAS 
je 40%, v upravnem odboru LAS 46%, v nadzornem odboru LAS 59,8% in v ocenjevalni komisiji LAS 
56%.
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8.b) Trajnostni razvoj (člen 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Trajnostni razvoj vsebuje tri ključne komponente, in sicer okoljsko (varovanje okolja), ekonomsko (skladna 
gospodarska rast) in socialno (družbena enakost in socialna pravičnost). Gre za kompleksen in dvoumen 
koncept, za katerega je potrebna najprej jasna opredelitev pred samim začetkom izvajanja javnega programa 
ali politike, končna definicija pa je predmet širše družbene in strokovne razprave. Cilji trajnostnega razvoja 
OZN (Organizacija združenih narodov), kot globalno priznan okvir za izvajanje trajnostnih javnih politik, 
denimo obsega 17 ciljev, katere kmetijstvo in gozdarstvo (zlasti pa PRP) neposredno ali posredno zadevata 
le delno.

V kontekstu PRP je vprašanje trajnostnega razvoja v samem PRP opredeljeno v omejenem smislu, tj. preko 
predvidenih rezultatov ukrepov (varovanje okolja, učinkovita raba virov, blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti preko inovativnih pristopov, bodisi z novimi 
tehnologijami, praksami ali postopki), in pa posredno v okviru poglavja 14 PRP, ki govori o dopolnjevanju 
in skladnosti PRP z drugimi instrumenti Unije, zlasti evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi in 
prvim stebrom, vključno z zeleno komponento, ter drugimi instrumenti skupne kmetijske politike.

Varovanje okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti

Ohranjanje habitatov je ključno pri zagotavljanju vrstne pestrosti in okoljske trajnosti, zato je izvajanje PRP 
na tem področju ključna protiutež nevarnostim intenzifikacije kmetijstva in uporabe monokultur, po drugi 
strani pa prispeva k ohranjanju mozaičnosti krajinskih prvin. V smislu površin je vključenost kmetijskih 
zemljišč v relevantne   ukrepe PRP (zlasti ukrepa M10, M11), ki so pozitivno usmerjeni v varovanje okolja 
in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zadovoljiva in se je glede na leto 2016 še nekoliko povečala. Problem 
predstavlja vključenost v ciljne naravovarstvene operacije, ki naslavljajo ohranjanje konkretnih habitatov in 
vrst. Pri teh je namreč pričakovati največji neposreden vpliv programa na izboljšanje stanja, a je ob enem 
vključenost še precej pod ciljnimi vrednostmi opredeljenimi v Programu upravljanja območij Natura 2000 
(PUN) za obdobje 2014-2020. Dodaten izziv predstavlja hkratno izvajanje I. stebra SKP, katerega negativne 
učinke naslavljata zelena komponenta (shemi OOTT in PEP) ter naravovarstveni ukrepi v okviru PRP. 
Celoten nabor ukrepov izkazuje potencialni pozitiven vpliv na biotsko raznovrstnost OOTT in PEP, a je za 
vidnejše vplive na terenu (tj. na habitatih in vrstah) potrebno dosledno (dolgotrajno) izvajanje ciljnih 
naravovarstvenih operacij na čim širšem naboru habitatov (tudi gozdnih).

Posebej pomembna je ugotovitev, da se pomena ohranjanja življenjskega prostora rastlinskih in živalskih 
vrst zavedajo tudi upravičenci,   ki pa hkrati priznavajo, da omejitve znotraj območij Natura 2000 do neke 
mere otežujejo kmetovanje   (omejitve pri postavljanju ograj in mrež proti toči, omejitve pri rokih in načinih 
košnje, potreba po pridobivanju soglasij za gradnjo ali rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, agromelioracij, 
izravnav zemljišč ipd.). To še dodatno potrjuje dejstvo, da so plačila PRP ključna za ohranjanje sonaravnih 
kmetijskih praks na teh območjih.

Pomemben element sistema okoljevarstva so tudi ukrepi na področju varovanja voda. Razširjenost ukrepov 
PRP, ki prispevajo k boljšem upravljanju voda, je sicer zadovoljiva, kar je zelo pomembno, saj ukrepi PRP 
niso ozko ciljno usmerjeni (npr. v primeru VTPV na GERK ob nabrežjih rek ali obalah jezer), zato se 
pomembni vplivi lahko le na račun maksimalne vključenosti v ukrepe. To je zlasti pomembno zaradi 
dejstva, da izvajanje ukrepov PRP blaži vplive kmetijstva kot celote (torej tudi kmetijskih zemljišč, ki niso 
vključena v GERK in izvajanje SKP). Spet lahko ugotovimo, da imajo ukrepi PRP pozitivne vplive na 
izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, a je njihov hkraten vpliv zaradi razpršenosti močno 
odvisen od ravni prostorske pokritosti z ukrepi.   Ključno je namreč, da se bistvene površine KZU 



248

vključujejo v ukrepe na ciljno opredeljenih območjih, kot so obale jezer ali nabrežja rek.

Z vidika ohranjanja kakovosti in rodovitnosti tal se stanje postopoma izboljšuje, k čemur nedvomno 
prispeva tudi PRP preko ukrepov za preprečevanje erozije in povečevanje sekvestracije ogljika v tleh. 
Zaradi pomanjkanja podatkov sicer ni mogoče vzpostaviti neposredne zveze med splošnimi trendi in 
izvajanjem programa, a že samo vsebinsko razumevanje programa in razširjenost ukrepov omogoča 
sklepanje o pozitivnih vplivih PRP. Na kmetijskih zemljiščih so se sicer izvajale številne aktivnosti za 
povečanje zalog ogljika v tleh. Na 44,3% njiv in trajnih nasadov se je izvajala vsaj ena izmed 
operacij/zahtev, ki prispevajo k sekvestraciji in shranjevanju ogljika v tleh. Posebej velja omeniti 
spodbujanje konzervirajoče obdelave tal, ki se je leta 2018 izvajali na kar 14,2% vseh njiv. Glede na 
obsežno gnojenje z živinskimi gnojili ocenjujemo, da so ukrepi PRP za povečanje in ohranjanje zalog 
ogljika v tleh zadostni.

Bolj dvoumni so rezultati analize gozdarskih ukrepov in vpliva le te na stanje gozdnih habitatov in vrst, ki 
jih naseljujejo. PRP namreč ne predvideva posebnih ukrepov na tem področju, posledice izvedenih del v 
gozdovih pa imajo lahko tako negativne (odpiranje gozdov in zmanjševanje habitatov) kot pozitivne 
posledice (sanacija gozdov in hitrejša obnova habitatov po naravnih nesrečah). Ne glede na to je z vidika 
vseh gozdnih površin v Sloveniji razširjenost ukrepov PRP zelo mejena, potencialni vpliv na habitatne tipe 
in kvalifikacijske vrste pa relativno majhen.

Učinkovita raba virov

Vprašanje učinkovite rabe virov PRP je s trajnostnim razvojem povezano preko učinkovite rabe vode v 
kmetijstvu in spodbujanja obnovljivih virov energije. K učinkoviti rabi vode je prispevalo pet podukrepov 
(M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2), pri čemer je zaradi razložljivosti podatkov izračune o porabi vode v 
obdobju vrednotenja v okviru PRP mogoče zagotavljati le za podukrepa M04.1 in M04.3. Na podlagi analiz 
ugotavljamo, da je delež namakanega zemljišča, ki bo prešel na učinkovitejši namakalni system 7,18% vseh 
namakanih zemljišč v Sloveniji (dejanski vpliv je verjetno še večji, saj ni upoštevan vzajemni vpliv več 
ukrepov hkrati), kar predstavlja pomemben in nezanemarljiv prispevek na tem področju. Kljub temu pa je 
splošna razširjenost namakalnih sistemov v Sloveniji relativno nizka, kar dodatno ovirajo tudi zapleteni 
administrativni postopki pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, različnih soglasij in vodnih dovoljenj.

Prispevka PRP k učinkovitejši rabi energije, kjer so ključni ukrepi M04.1, M04.2, M01.1 in M19.2, ni bilo 
mogoče zanesljivo ovrednotiti. Dejstvo pa je, da je tovrstnih operacij (zlasti naložb) relativno malo in bi jih 
veljalo dodatno spodbuditi. Podobno velja za naložbe v obnovljive vire energije, kjer je ključna ugotovitev 
zmanjšan interes za gradnjo bioplinarn zaradi spremenjenih pogojev oddaje viškov energije na trg, poleg 
tega pa se tovrstne naložbe v okviru PRP v obdobju vrednotenja sploh niso podpirale. Nekoliko več 
podatkov je na voljo za oceno prispevka PRP k ponudbi in uporabi obnovljivih virov energije, stranskih 
proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva (PP 5C), k čemur 
je prispevalo šest podukrepov (M04.1, M04.2, M08.6, M16.5, M19.2 in M19.3), kjer so ugotovljeni 
pozitivni učinki intervencije PRP na tem področju, saj sta se povečali tako ponudba kot tudi uporaba OVE.

Blažitev podnebnih sprememb

Problematika podnebnih sprememb je ena osrednjih tem trajnostnega razvoja, pri čemer kmetijstvo igra 
pomembno vlogo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov (zlasti didušikovega oksida in metana, 
katerih ključni vir je prav kmetijstvo). Potrebno je opozoriti, da boj proti podnebnim spremembam za 
razliko od okoljevarstvenih naporov presega napore posamezne države članice, zato je vpliv PRP na tem 
področju ključen zlasti v smislu ozaveščanja glede podnebno sprejemljivih kmetijskih praks in pa 
prilagajanja pridelave na podnebne spremembe. PRP v Sloveniji sicer nima programiranih posebnih 
ukrepov za blažitev podnebnih sprememb, zato se vplivi programa ocenjujejo kot sekundarni. Kljub temu je 
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vloga PRP na tem področju izjemno pomembna, saj je PRP znatno prispeval k zmanjšanju izpustov 
didušikovega oksida in amonijaka. Po drugi strani v okviru programa niso bile oblikovane ustrezne 
operacije/zahteve za zmanjševanje izpustov metana iz prebavil rejnih živali. Poleg tega za gradnjo majhnih 
in mikro bioplinskih naprav, s katerimi bi lahko zmanjšali izpuste metana iz skladišč za živinska gnojila, 
kljub možnostim financiranja, ni bilo interesa. Od številnih aktivnosti za zmanjšanje izpustov didušikovega 
oksida in amonijaka s kmetijskih zemljišč izpostavljamo gnojenje z gnojevko v pasovih in vbrizgavanje 
gnojevke v tla na njivah in travnikih, ki sta v Sloveniji novost. Na njivah se je nova tehnika hitro razširila, 
na travnikih pa smo jo zaradi pogojevanja z drugimi zahtevami KOPOP izvajali v zelo omejenem obsegu. 
Sicer pa PRP podpira tudi naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe v okviru 
investicijskih podpor.

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

MKGP v izvajanje PRP 2014-2020 vključuje v skladu s petim Členom Uredbe 1303/2013/EU različne 
partnerje, in sicer na nadnacionalni ravni (EK), javne organe na nacionalni ravni, znanstvene, raziskovalne 
in izobraževalne ustanove, javne organe na regionalni in lokalni ravni, ekonomske in socialne partnerje ter 
civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, odgovornimi za 
spodbujanje socialne vključenosti, enakih spolov in boja proti diskriminaciji. Cilj MKGP je, da se skupaj s 
partnerji poišče strokovno podprte rešitve, ki bodo vlagateljem in vsem zainteresiranim zagotavljale čim 
lažje izvajanje ukrepov 2014-2020 ter hkrati omogočale ohranjanje dobrega stanja okolja. Različni partnerji 
so tako aktivno vključeni v izvajanje programa, in sicer v Odboru za spremljanje, v različnih neformalnih 
skupinah, v okviru LAS, v Svetu za kmetijstvo in podeželju, na forumih in drugih objavah na spletu, itd.

V Odbor za spremljanje so vključeni predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih 
partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. Prav 
tako so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. V letu 2018 
so bile organizirane štiri seje Odbora za spremljanje, kjer so bili člani seznanjeni z letnim poročilom o 
izvajanju PRP Republike Slovenije 2014-2020 za leto 2017, 4. in 5. spremembo PRP 2014–2020, merili za 
izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 ter drugimi aktivnostmi v okviru PRP 2014–2020. Člani odbora za 
spremljanje so na sejah aktivno sodelovali in podali pripombe na obravnavana gradiva ter na koncu, če je 
bilo to potrebno, sprejeli tudi mnenje Odbora za spremljanje na določeno gradivo.

Partnerji in zainteresirana javnost so vključeni tudi v različnih neformalnih skupinah v kateri so vključeni 
različni strokovnjaki z različnih področij, svetovalci in drugi upravljavci kmetijskega prostora. Na delovnih 
sestankih teh delovnih skupin so člani iskali najbolj primerne rešitve, ki so ugodne tako za kmetijstvo kot 
tudi za okolje. S ciljem spodbujanja socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij se izvaja 
LEADER v okviru katerega so se povezali lokalni partnerji v LAS. Različni lokalni partnerji se tako v 
okviru LAS aktivno vključujejo v izvajanje programa.

V Svet za kmetijstvo in podeželje, katerega naloga je, da daje mnenja o pomembnih odločitvah na področju 
kmetijstva in podeželja, so prav tako vključeni različni ekonomski in socialni partnerji ter drugi ustrezni 
organi, ki predstavljajo civilno družbo.

MKGP o izvajanju PRP 2014-2020 obvešča vse zainteresirane in tudi širšo javnost preko različnih objav na 
spletu, spletnega portala e-demokracija, foruma in različnih odgovorov.
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9. DOSEŽENI NAPREDEK PRI ZAGOTAVLJANJU CELOSTNEGA PRISTOPA K UPORABI EKSRP 
IN DRUGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV UNIJE

V programskem obdobju 2014-2020 se izvaja ukrep LEADER kot del skupnega pristopa CLLD, ki pomeni 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, skupaj z ESRR in ESPR. V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi 
CLLD skupno namenjenih 96,53 mio €. Iz naslova PRP 2014–2020 se nameni 53,36 mio €, iz naslova OP 
EKP 2014–2020 37,50 mio € in iz naslova OP ESPR 2014–2020 6,66 mio €.

Po nekaj letih izvajanja skupnega pristopa se CLLD ocenjuje kot uspešen, saj se s kombinacijo različnih 
virov financiranja omogoča izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso omejena le na podeželska 
območja, ampak vključujejo tudi ribiška in urbana naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in vpliva 
na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Sedanje strategije lokalnega razvoja, pripravljene za trenutno 
programsko obdobje, že vključujejo vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ki so bile 
prepoznane na območju LAS-ov.

V letu 2018 je bilo odobrenih 211 operacij za izvajanje podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v skupni vrednosti 10.255.739 EUR, kar je 27 % 
vseh razpoložljivih sredstev za izvajanje podukrepa. 

V letu 2018 sta bila objavljena dva javna razpisa (tretji in četrti javni razpis) za izvajanje podukrepa M19.3 
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v skupni vrednosti 2.688.320, s čimer 
so bila razpisana vsa razpoložljiva sredstva za izvajanje podukrepa. Do konca leta 2018 je bilo odobrenih 25 
vlog za 5 operacij sodelovanja iz tretjega javnega razpisa, v vrednosti 1.434.449,47. Vloge iz četrtega 
javnega razpisa do konca leta 2018 še niso bile rešene.

S 1. 1. 2018 so stopile v veljavo poenostavljene oblike obračunavanja stroškov v okviru podukrepa M19.4, 
kjer se je pričel uporabljati standardni strošek na enoto za stroške dela zaposlenih pri vodilnem partnerju ter 
obračunavanje posrednih stroškov v obliki pavšalne stopnje v višini 15 % stroškov zaposlenih.

Pri zagotavljanju poenostavitve predložitve stroškov so se za vse podukrepe uveljavile administrativne 
olajšave, na način, da za oblike stroškov za katere to ni mogoče, ni 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…). Za posamezen upravičen strošek v višini do največ 2.000 € zadostuje raziskava trga ter 
predložitev cenika, kataloga ali spletne ponudbe namesto treh  ponudb. 

V letu 2018 sta bili objavljeni dve spremembi Uredbe CLLD z namenom izboljšanja izvajanja ukrepa 
LEADER/CLLD. S prvo spremembo se dovoljuje potencialnim upravičencem do 50 € neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge ter se skrajšuje upravni postopek potrjevanja spremembe 
SLR. Prav tako se omogoča vložitev spremembe SLR 2-krat letno.

Z drugo spremembo Uredbe CLLD v letu 2018 se je omililo pogoje za doseganje mejnikov SLR na dan 31. 
12. 2018 ter brisala sankcija za nedoseganje mejnikov.

Vse spremembe uredb so dodatno olajšale izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa pripomogle k zmanjšanju 
upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

Plačilna agencija je v letu 2018 na novo oblikovala delovne skupine z namenom hitrejše obdelave vlog in 
zahtevkov ter se dodatno kadrovsko okrepila. Poenostavila je postopek obravnave vlog in združila pregled 
popolnosti in ustreznosti na en sam poziv na razjasnitev. Komunikacija z LAS-i za vsebinske uskladitve in 
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razjasnitve vlog je tekla po elektronski pošti in tako se je uspelo skrajšati rok za odločanje.

Izvedeni so bili tudi ostali ukrepi za izboljšanje učinkovitosti izvajanja ukrepa:

a) LEADER pisarna je v soorganizaciji Mreže za podeželje ali ARSKTRP izvedla tri dogodke (delavnice in 
izobraževanja za LAS):

-  25. 1. 2018: delavnica za LAS, na kateri so bile 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,

-  29. 5. 2018: delavnica za LAS na temo vrednotenja SLR;

-  7. in 8. 9. 2018: aktivna udeležba na Festivalu slovenskih LAS (ponovna prestavitev novelacije 
uredbe CLLD s poudarki na poenostavitvah).

b) Plačilna agencija je izvajala spletne seminarje za LAS, ki jih lahko LAS spremljajo preko računalnika in 
aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in pripombe (vlaganje zahtevkov, označevanje, javno naročanje). 
ARSKTRP težave slabo pripravljenih vlog in zahtevkov rešuje z rednimi novičkami LAS-om.

c) OU EKSRP je v letu 2018 vzpostavil sistem nadzora delovanja LAS. Pripravljena so bila posebna 
navodila. Od junija 2018 do decembra 2018 je LEADER pisarna izvedla osem nadzorov delovanja LAS.

d) OU EKSRP, LEADER pisarna je od aprila 2018 do decembra 2018 izvedla sedem obiskov spremljanja 
LAS. Spremljanje LAS OU izvaja v obliki telefonskih razgovorov, sestankov in obiskov LAS. Spremljanje 
LAS se izvaja po potrebi, npr. na pobudo LAS, ki želi razjasniti določeno problematiko ali v primerih ko 
OU zazna težave pri delovanju posameznega LAS.

e) LEADER pisarna je vložila veliko truda v promocijo pristopa LEADER/CLLD in tekočega dela:

-     Logotip CLLD: KO CLLD je izdelal in pričel z uporabo logotipa CLLD za večjo prepoznavnost 
pristopa. Logo se uporablja na promocijskih izdelkih: plakati, pisala, bloki in steklenice. Prav tako pa 
ta logo neobvezno uporabljajo tudi LAS.

-  Odprl se je Facebook profil za CLLD, na katerem se redno objavlja aktualne dogodke.
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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

2014-2018 0,17 4,34

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

2014-2018

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

2014-2018 47.250,00 46,97

2014-2017 29.193,00 29,02

2014-2016 10.924,00 10,86
1C

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

2014-2018 1,65 57,66 1,14 39,84

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 2014-2018 127.673.706,74 78,64 55.578.098,86 34,23 162.346.866,81

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 490.550,88 26,16 295.314,94 15,75 1.875.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 295.314,94 33,75 875.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2018 2.226,00 71,81 3.100,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 106.042.509,85 80,52 41.464.810,40 31,48 131.704.554,31

M04 O2 - Skupne naložbe 2014-2018 130.335.225,24 36,59 356.251.845,57

M04.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 33.918.328,27 34,39 98.633.956,36

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

2014-2018 826,00 39,88 2.071,00

M04.3 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 7.546.482,13 22,82 33.070.597,95

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 19.745.000,00 98,73 13.817.973,52 69,09 20.000.000,00

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

2014-2018 3.948,00 98,70 4.000,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.395.646,01 15,92 0,00 0,00 8.767.312,50
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Prednostno področje 2B

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

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018 1,12 32,42 1,12 32,42

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 2014-2018 30.901.037,91 50,43 21.560.964,22 35,19 61.275.000,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 47.837,91 7,65 27.239,86 4,36 625.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 27.239,86 10,28 265.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2018 219,00 36,50 600,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 30.853.200,00 50,87 21.533.724,36 35,50 60.650.000,00

M06.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 21.533.724,36 35,50 60.650.000,00

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

2014-2018 808,00 32,32 2.500,00
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Prednostno področje 3A

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

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018 15,97 81,07 8,52 43,25

2014-2017 12,80 64,98 5,54 28,12

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

19,70

2014-2018 3,60 36,00

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 2014-2018 52.814.935,44 42,20 24.996.308,48 19,97 125.158.985,03

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 542.862,01 9,87 302.537,60 5,50 5.500.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 302.537,60 5,50 5.500.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2018 14.937,00 30,05 49.700,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.169.124,56 39,43 605.438,73 20,42 2.964.690,00

M02.1 O13 - Število upravičencev, 
deležnih svetovanja 2014-2018 872,00 62,51 1.395,00

M03 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 2.525.445,45 57,40 568.831,60 12,93 4.400.000,00

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

2014-2018 6.170,00 46,65 13.227,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 25.731.590,39 34,88 8.748.407,69 11,86 73.761.261,70

M04 O2 - Skupne naložbe 2014-2018 45.668.879,90 19,03 239.969.971,40

M04.1
M04.2

O3 - Število podprtih 
ukrepov/operacij 2014-2018 81,00 25,47 318,00

M09 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.950,00

M09 O3 - Število podprtih 
ukrepov/operacij 2014-2018 0,00 0,00 15,00

M09 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 2014-2018 0,00 0,00 900,00

M14 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 22.649.449,82 69,62 14.771.092,86 45,40 32.533.333,33

M14
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

2014-2018 8.312,00 79,92 10.400,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 196.463,21 5,21 0,00 0,00 3.771.750,00

M16.4 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 2014-2018 0,00 0,00 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

2014-2018 41,31 131,63

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

2014-2018 40,07 138,68

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

2014-2018 44,75 135,42

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 2014-2018 377.875.573,47 65,92 311.364.498,76 54,32 573.215.930,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 771.207,91 17,14 415.189,16 9,23 4.500.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 415.189,16 9,23 4.500.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2018 29.868,00 43,22 69.100,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 3.817.001,89 48,92 219.730,90 2,82 7.803.310,00

M02.1 O13 - Število upravičencev, 
deležnih svetovanja 2014-2018 5.486,00 31,82 17.241,00

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.936.488,29 9,47 1.897.902,26 9,28 20.454.400,00

M08.4 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.897.902,26 9,28 20.454.400,00

M10 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 150.804.003,18 74,07 111.940.091,16 54,98 203.607.386,67

M10.1 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 345.932,07 105,53 327.810,00

M11 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 50.630.499,50 77,54 35.385.460,35 54,19 65.300.000,00

M11.1 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 4.715,85 31,44 15.000,00

M11.2 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 39.152,69 97,88 40.000,00

M13 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 168.710.049,55 63,44 161.506.124,93 60,73 265.933.333,33

M13.1 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 243.469,49 101,02 241.000,00

M13.2 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 16.020,08 102,69 15.600,00

M13.3 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 74.795,38 102,18 73.200,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.206.323,15 21,47 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

2014-2018 46,00 13,14

2014-2017

2014-2016
6A

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 2014-2018 19.200.553,59 23,05 9.272.012,16 11,13 83.293.937,50

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 184.877,81 0,44 184.877,81 0,44 42.361.333,33

M06 O2 - Skupne naložbe 2014-2018 612.169,96 0,71 86.000.000,00

M06.2
M06.4

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

2014-2018 2,00 0,48 420,00

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 18.607.864,67 47,68 9.087.134,35 23,28 39.026.666,67

M08 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2018 228,00

M08.6 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 9.087.134,35 23,28 39.026.666,67

M08.6 O2 - Skupne naložbe 2014-2018 28.760.708,85 31,03 92.690.539,69

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 407.811,11 21,40 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

2014-2018 30,00 45,45

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

66,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2018 69,00 105,23

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 2014-2018 27.983.481,57 52,44 4.075.378,62 7,64 53.365.614,45

M19 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 27.983.481,57 52,44 4.075.378,62 7,64 53.365.614,45

M19 O18 - Prebivalstvo, vključeno 
v lokalne akcijske skupine 2014-2018 1.420.504,00 105,22 1.350.000,00

M19 O19 - Število izbranih lokalnih 
akcijskih skupin 2014-2018 37,00 112,12 33,00

M19.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 401.662,50 100,00 401.662,50

M19.2 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 1.574.191,82 4,19 37.608.109,45

M19.3 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 0,00 0,00 4.000.000,00

M19.4 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 2.099.524,30 18,49 11.355.842,50
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Prednostno področje 6C

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

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016
6C

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 2014-2018 299.779,70 3,00 299.779,70 3,00 10.000.000,00

M07 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2018 299.779,70 3,00 299.779,70 3,00 10.000.000,00

M07.3

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

2014-2018 35.000,00

M07.3 O3 - Število podprtih 
ukrepov/operacij 2014-2018 10,00
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