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Naslov sestanka 16. seja Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije – dopisna seja

Datum sestanka od 31. 7. 2019 od 8. ure do 2. 8. 2019 do 15. ure 

Kraj sestanka Ljubljana

Člani in namestniki 
Odbora za spremljanje, 
ki so glasovali:

Tanja Strniša (MKGP), Marjeta Bizjak (MKGP), Urška Keše 
(MKGP), Alenka Šesek (AKTRP), Alenka Ivačič (AKTRP), Nataša 
Klemenčič Štrukelj (ČZS), Aleš Zidar (DRSP), Nina Barbara 
Križnik (GZS), Tjaša Kariš (po pooblastilu Velislava Žvipelja, Javni 
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja), Branko Ravnik 
(KGZS), Špela Perme (MF), Breda Štern (MGRT), Natalija Kralj 
(MJU), Irena Mraš (MK), Branko Meh (OZS), Nataša Kobe 
Logonder (SVRK), Irena Žaucer (SURS), Mateja Kovač (UMAR), 
Anita Jakuš (ZZS), Mateja Žvikart (ZRSVN), Jože Kobe (ZMOS), 
Renata Kosi (ZTKS), Veronika Valentar (ZLGS) in Marjana 
Peterman (ZPS).

Zapisnik pripravil Sekretariat Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja

Ugotavljanje sklepčnosti:
Od skupno 37 članov Odbora za spremljanje oz. njihovih namestnikov z glasovalno pravico jih 
je 24 glasovalo. Od 24 članov, ki so glasovali, je pravilno in pravočasno glasovalo 23 članov, 
ena glasovnica pa je bila neveljavna, saj je prispela prepozno. Ker je glasovala več kot polovica 
članov oz. njihovih namestnikov, je bila seja Odbora za spremljanje sklepčna. 

SKLEP št. 1: Odbor za spremljanje ugotovi, da je bila 16. dopisna seja v skladu z 10. 
členom Poslovnika Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014-2020 sklepčna, saj je glasovala več kot polovica članov oz. namestnikov.

Dnevni red:
1. Sprejem mnenja Odbora za spremljanje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (dopolnitev podukrepa M9.1 –
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
uskladitev obrazložitve pri podukrepih M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, 
M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in M6.4 –
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti).

Glasovanje:

ZA: 23 članov
PROTI: 0 članov
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SKLEP št. 2: Odbor za spremljanje podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v 
okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 kot je bil predložen na 
dopisni seji OS za naslednje podukrepe:

- podukrep M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter

- podukrepe M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2 – Podpora za 
naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, M6.4 – Podpora za 
naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in M8.6 - Podpora za naložbe 
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

mag. Tanja Strniša
predsednica OS

(po pooblastilu: dr. Jože Podgoršek)


	2840E190A4C4692EC12585CA00309A3D_0.in.doc

		2020-08-20T10:52:47+0200
	Jože Podgoršek




