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1. UVOD 
 

Cilj Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 - 2013 je konkurenčno prilagajanje 

kmetijskega in živilskega sektorja zahtevam skupnega trga, spodbujanje varnosti in kakovosti 

živilskih izdelkov, razvoj alternativnih virov dohodka na podeželskih območjih, ohranjanje in 

trajnosti razvoj večnamenskih gozdov. 

 

Ohranjanje in razvoj podeželja, njegove naravne in kulturne dediščine, vrednot in tradicije 

omogoča temelj za prihodnji razvoj turizma, malega gospodarstva in storitvenih dejavnosti. 

Hkrati pa zagotavlja enakomerno poseljenost ter trajnosten in enakovreden razvoj vseh regij v 

naši državi.  

 

Vzpostavitev in delovanje mreže bo pripomoglo k uspešnemu obveščanju o ciljih in ukrepih 

politike razvoja podeželja in ostalih razvojnih politik tako države, kot tudi EU. Dobra 

obveščenost bo pospešila učinkovito izvajanje ukrepov, povezovanje akterjev razvoja, 

izmenjavo izkušenj in sodelovanje. 

 

Nacionalna mreža za podeželje želi spodbujati sodelovanje in medsebojno pomoč med 

posamezniki in organizacijami, ki sodelujejo pri razvoju podeželja, in na ta način zagotoviti 

ustrezno zastopanje interesov podeželja in pretok informacij na vseh ravneh. Poslanstvo 

mreže za podeželje je povezati in združevati vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za 

razvoj slovenskega podeželja. Mreža bo skrbela za srečanja, usklajevanja in podporo 

celovitim razvojnim idejam in projektom s podeželja, za informiranje ter izobraževanje vseh 

akterjev na področju razvoja podeželja in zainteresirane javnosti ter zastopala interese članov 

in članic na državni in mednarodni ravni. 
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2. MREŽA ZA PODEŽELJE 
 

2.1. Kratka predstavitev mreže za podeželje 
 

Uredba (ES) št. 1698/2005 v 68. členu predvideva vzpostavitev, delovanje in financiranje 

nacionalne mreže za razvoj podeželja, ki povezuje vse organizacijske strukture razvoja 

podeželja. Vzpostavitev in delovanje mreže bo pripomoglo k uspešnemu obveščanju o ciljih 

in ukrepih politike razvoja podeželja in ostalih razvojnih politik tako države, kot tudi EU. 

Dobra obveščenost bo pospešila učinkovito izvajanje ukrepov, povezovanje akterjev razvoja, 

izmenjavo izkušenj in sodelovanje. 

 

Mreža bo delovala dvosmerno, kar bo zagotavljalo povratne informacije o pristopu in 

izvajanju zastavljene politike razvoja podeželja, in omogočalo učinkovitejše vrednotenje in 

analiziranje. 

 

2.2. Organizacija in struktura mreže za podeželje 
 

Mreža za podeželje bo povezovala vladne, nevladne in zasebne organizacije in strukture, ki so 

vključene v razvoj podeželja. 

 

Nacionalna mreža za podeželje bo delovala v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

Prehrano (MKGP). Izvajanje posameznih nalog mreže bo lahko dodeljeno pogodbeno na 

podlagi javnih razpisov različnim usposobljenim organizacijam in posameznikom.  

 

Nadzor nad delovanjem in izvajanjem nalog mreže bo vršilo MKGP. Mreža za podeželje je 

tudi podpora nalogam tehnične pomoči predvsem v delu, ki se nanaša na obveščanje javnosti 

in zbiranje podatkov za vrednotenja. 

 

2.3. Namen delovanja mreže za podeželje 
 

Povezovanje v nacionalno mrežo za podeželje pomeni izmenjavo dosežkov, izkušenj in 

znanja med vsemi akterji, podeželskimi območji, upravami in organizacijami, vključenimi v 

razvoj podeželja znotraj EU. 

 

Povezovanje v mrežo je način za prenašanje dobrih praks, razširjanje inovacij in gradnjo na 

znanju, pridobljenem iz lokalnega razvoja podeželja; ustvarja nove vezi med ljudmi, projekti 

in podeželskimi območji ter tako premaguje izolacijo, s katero se srečujejo nekatere 

podeželske regije; pomaga spodbujati partnerske projekte, tako da omogoča povezovanje 

skupin na lokalnem in nacionalnem nivoju. 

 

Glavni namen delovanja mreže je spodbujanje, obveščanje in animiranje partnerjev na 

mednarodnem, nacionalnem in lokalnem nivoju za pospešeno učinkovito izvajanje ukrepov, 

povezovanje akterjev razvoja, izmenjavo izkušenj in sodelovanje. 
 
2.4. Splošna določila glede upravljanja mreže za podeželje 
 

MKGP upravlja mrežo za podeželje ter nadzoruje njeno delovanje in izvajanje nalog. 
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3. DELOVANJE MREŽE ZA PODEŽELJE 
 
3.1. Pravna podlaga za delovanje mreže za podeželje 
 

Pravno podlago za vzpostavitev in delovanje mreže za podeželje predstavljajo: 

 

 - Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP); 

 - Uredba (EK) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe (ES) št. 

1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP); 

 - Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013; 

 - Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013. 
 

Ti dokumenti zavezujejo Slovenijo, da pripravi akcijski načrt mreže za podeželje. 

 

3.2. Pravila delovanja mreže za podeželje 
 

Temeljna pravila: 

 - MKGP vzpostavi in upravlja mrežo za podeželje, 

 - organizacija in način delovanja mreže bo v skladu z navodili za izvajanje tehnične pomoči, 

ki jih pripravi MKGP. 
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4. CILJI IN CILJNE SKUPINE MREŽE ZA PODEŽELJE 
 

Delovanje mreže za podeželje mora biti čimbolj učinkovito in ciljno usmerjeno, zato so jasno 

definirani cilji mreže in organizacije, ki jim je delovanje mreže namenjeno. 

 

4.1. Glavni cilji mreže za podeželje: 
 

Cilji vzpostavitve in delovanja nacionalne mreže za razvoj podeželja so: 

1. Zagotavljanje informacij o razvoju podeželja na državnem in meddržavnem nivoju. 

2. Obveščanje o aktivnostih na področju razvojne politike podeželja. 

3. Spodbujanje medobmočnega in meddržavnega sodelovanja, povezovanja in izmenjave 

dobrih praks. 

4. Zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti izvajanja državnih razvojnih politik na 

posameznih območjih in na državnem nivoju. 

5. Povečanje preglednosti ukrepov in realizacije zastavljene politike razvoja podeželja. 

 

4.2. Aktivnosti nacionalne mreže za podeželje 
 

Za doseganje opredeljenih ciljev, se bodo v okviru nacionalne mreže za razvoj podeželja 

izvajaje naslednje aktivnosti: 

a) Informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o 

ukrepih razvojnih politik za podeželje (periodika, promocijski material, spletna stran, 

seminarji, srečanja, forum, kontaktna točka…). 

b) Spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja na medobmočnem in meddržavnem 

nivoju (vzpostavljena in dostopna baza organizacijskih struktur na podeželju, srečanja in 

seminarji, ogledi dobrih praks,…), vključno z aktivnostmi usposabljanja, informiranja in 

podpore projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami, vključno z uporabo 

obstoječih navodil, baz in orodij Evropske komisije za ukrep sodelovanja med LASi. 

c) Zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov 

razvojnih politik. 

 
4.3. Organizacije in upravni organi, ki sodelujejo pri razvoju podeželja 
 

Nacionalna mreža za podeželje združuje vse organizacije in upravne organe, ki sodelujejo pri 

razvoju podeželja. 

Mreža za podeželje bo pri izvajanju svojih nalog sodelovala z naslednjimi organizacijami na 

evropski, državni in lokalni ravni: 

 

a) evropska raven: 

 - Evropska mreža za razvoj podeželja, 

 - mreže za podeželje ostalih držav članic. 

 

b) državna raven: 

 - ministrstva, 

 - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

 - Skupnost občin Slovenije, 

 - Zveza občin Slovenije, 

 - Društvo za razvoj podeželja, 

 - Regionalne razvojne agencije (12), 

 - Zveza kmetic Slovenije 

 - Zveza podeželske mladine Slovenije. 
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c) lokalna raven: 

 - občine (210), 

 - upravne enote (58), 

 - lokalne akcijske skupine, 

 - gospodarske družbe, 

 - društva, 

 - podeželska razvojna jedra, 

 - fizične osebe. 

 

4.4. Organizacije, ki sodelujejo pri razvoju podeželja v okviru posameznih osi 
 

1. os: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja  in 2. os: Izboljšanje 

okolja in podeželja: 

 - fakultete, visokošolski zavodi in druge izobraževalne ustanove na področju kmetijstva, 

gozdarstva in prehrane ter sorodnih dejavnosti, 

 - združenja kmetov, 

 - Zveza kmetic Slovenije na nacionalni ravni in društva na lokalni ravni, 

 - Zveza podeželske mladine Slovenije na nacionalni ravni in društva na lokalni ravni, 

 - združenja proizvajalcev kmetijskih proizvodov, 

 - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) na nacionalni ravni  

 - KGZS - kmetijsko gozdarski zavodi na lokalni ravni, 

 - Združenje lastnikov gozdov, 

 - Zavodi za gozdove, 

 - Gozdarski inštitut, 

 - Kmetijski inštitut, 

 - gospodarsko interesna združenja, 

 - organizacije oziroma institucije, povezane z urejanjem kmetijskega prostora, 

 - organizacije oziroma institucije, ki skrbijo za varstvo okolja in naravne dediščine, 

 - druge institucije, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja, 

 - fizične osebe. 

 

3. os:Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije 

podeželskega gospodarstva 
 - Zveza občin Slovenije, 

 - Skupnost občin Slovenije, 

 - Obrtna zbornica Slovenije, 

 - Gospodarska zbornica Slovenije, 

 - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), 

 - Zveza turističnih kmetij Slovenije, 

 - Turistično informacijski centri,  

 - zavodi za varstvo kulturne dediščine, 

 - regionalne razvojne agencije, 

 - fizične osebe. 

 

4. os: LEADER – krepitev lokalnih razvojnih pobud 

 - Regionalne razvojne agencije, 

 - lokalne akcijske skupine,  

 - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) na nacionalni ravni, 

 - KGZS - kmetijsko gozdarski zavodi na lokalni ravni, 

 - fizične osebe. 
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Državne institucije, ki so vključene v razvoj podeželja 
 
 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

 - Ministrstvo za okolje in prostor, 

 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

 - Ministrstvo za gospodarstvo, 

 - Ministrstvo za zdravje, 

 - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, 

 - Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
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5. RAZMEJITEV NALOG MREŽE ZA PODEŽELJE Z OSTALIMI NALOGAMI 
TEHNIČNE POMOČI 
 

Nacionalna mreža za podeželje bo delovala v okviru tehnične pomoči, zato je potrebno 

razmejiti naloge mreže za podeželje z ostalimi nalogami tehnične pomoči. 

 

Naloge mreže za podeželje v okviru nalog tehnične pomoči bodo predvsem: 

- usposabljanje za izvajanje programov spodbujanja in usposabljanja lokalnega 

prebivalstva za vključevanje v pripravo lokalnih strategij, 

- informiranje in usposabljanje lokalnega prebivalstva, 

- vzpostavitev sistema za zbiranje primerov dobrih praks,  

- pomoč za iskanje potencialnih partnerjev pri projektih, 

- obveščanje javnosti (priprava celostne grafične podobe, vzpostavitev spletne strani, 

promocijski materiali), 

- organizacija in izvedba delavnic in seminarjev. 

 

V okviru tehnične pomoči so predvidene naslednje aktivnosti: 

- podpora izvajanju nalog v postopku izvajanja PRP 2007 - 2013, 

- študije za izboljšanje in oceno napredka pri izvajanju PRP 2007 – 2013, 

- analize za pripravo javnih razpisov, 

- vrednotenje izvajanja PRP 2007 – 2013, 

- vzpostavitev, razvoj, nadgradnja in vzdrževanje računalniškega sistema za spremljanje in 

vrednotenje. 
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6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 

Ena od pomembnejših nalog mreže za podeželje je tudi obveščanje javnosti. 

Uspešno obveščanje o ciljih in ukrepih politike razvoja podeželja in ostalih razvojnih 

politikah države Slovenije kot tudi EU bo pospešilo učinkovito izvajanje ukrepov, 

povezovanje akterjev razvoja, izmenjavo izkušenj in sodelovanje. 

Mreža bo skrbela za koordinacijo pretoka informacij med lokalno, nacionalno in evropsko 

ravnijo. 

Mreža bo delovala dvosmerno, kar bo zagotavljalo povratne informacije o pristopu in 

izvajanju zastavljene politike razvoja podeželja in omogočalo učinkovitejše vrednotenje in 

analiziranje. 

 

V okviru obveščanja in informiranja javnosti bo mreža za podeželje pripravila:  

- promocijsko zloženko mreže za podeželje, 

- spletno stran (v slovenskem in angleškem jeziku; predstavljene bodo aktivnosti in 

aktualni dogodki v okviru mreže za podeželje, baza potencialnih partnerjev za 

sodelovanje v skupnih projektih, baza primerov dobrih praks) 

- članke v publikacijah, ki so namenjene ciljnim javnostim oz. organizacijam, ki 

sodelujejo pri razvoju podeželja, 

- različne dogodke, srečanja in izobraževalne seminarje. 
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FINANCIRANJE AKTIVNOSTI MREŽE ZA PODEŽELJE 
 

Finančna sredstva za delovanje mreže so zagotovljena iz ukrepa tehnične pomoči.  

 

Preglednica 1: Javna sredstva za financiranje vzpostavitve in aktivnosti mreže za podeželje(v EUR – 

celotno obdobje) 

Vrsta stroškov za nacionalno 
mrežo za podeželje 

Skupaj Prispevek EKSRP 

a) za vzpostavitev in delovanje 

mreže za podeželje 

132.243 99.182 

b) za izvajanje aktivnosti v okviru 

akcijskega načrta mreže za 

podeželje; vključno z evalvacijo 

786.156 589.617 

Skupaj 918.399 688.800 

 

 

Preglednica 2: Razdelitev finančnih sredstev za financiranje vzpostavitve in aktivnosti mreže 

za podeželje po letih (v EUR) 

Leto Financiranje (skupaj) Namen a) Namen b) 

2007 0 0 0 

2008 140.377,84 7.402 132.975,56 

2009 91.793,56 20.652 71.141,07 

2010 81.627,06 21.044 60.583,38 

2011 57.810,92 21.595 36.215,68 

2012 196.790 19.550 177.240 

2013 200.000 21.000 179.000 

2014 150.000 21.000 129.000 

2015 0,00 0 0,00 
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8. TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI 
 

8.1. Postopek in časovni razpored za vzpostavitev mreže za podeželje 
 
Mreža za podeželje naj bi se vzpostavila najkasneje do konca leta 2008 in sicer z javnim 

pozivom vsem potencialnim partnerjem, ki bi bili pripravljeni sodelovati v mreži. 

 

8.2. Okviren terminski plan aktivnosti mreže za podeželje v obdobju 2007 – 2013 
 
a) Predvidene aktivnosti za vzpostavitev mreže za podeželje 
 - v letu 2007: javni poziv potencialnim partnerjem o vzpostavitvi nacionalne mreže za 

podeželje in možnostih sodelovanja, 

 - najkasneje do konca leta 2008: vzpostavitev nacionalne mreže za podeželje, 

 - izdelava spletne strani v slovenskem in angleškem jeziku 

 - promocija mreže za podeželje: spletna stran, priprava in tisk promocijske zloženke mreže za 

podeželje ter distribucija. 

 

b) Aktivnosti v obdobju 2007 - 2013 
 - letno srečanje s predstavniki organizacij, vključenih v mrežo za podeželje in seznanitev z 

delovanjem in aktivnostmi mreže ter seznanitev z njihovimi pričakovanji, željami, ipd., 

 - letno predstavitev doseženih aktivnosti v PRP 2007 – 2013, 

 - letno sodelovanje na večjih javnih prireditvah, 

 - letno promocija razpisov in ukrepov v okviru PRP 2007 – 2013, 

 - letno delavnica na temo predstavitev dobrih praks v okviru razvojnih programov podeželja, 

 - priprava letnega poročila o delovanju mreže za podeželje, 

 - obveščanje v času priprave razpisov za ukrepe PRP, 

 - redno ažuriranje spletne strani. 

 

Ostale aktivnosti v skladu s predlogi in potrebami akterjev, vključenih v mrežo za podeželje.  
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9. SPREMLJANJE DELOVANJA MREŽE ZA PODEŽELJE IN POROČANJE 
 

9.1. Način evidentiranja aktivnosti in priprava poročil 
 

Učinkovitost delovanja mreže oziroma odzive javnosti bomo spremljali z indikatorji: 

 

Kvantitativni: 

- število izdanih publikacij (zloženk, brošur ipd.), 

- število obiskov internetne strani, 

- število seminarjev in povprečno število udeležencev (glej prilogo 1 in prilogo 3), 

- število delavnic in povprečno število udeležencev (glej prilogo 1 in prilogo 3), 

- število članov mreže. 

 

Kvalitativni: 

- ocena organizacije dogodkov, kakovosti pripravljenih informacij, svetovanja in 

animacije (glej prilogo 2.), 

 

Na vsakem dogodku (delavnica, seminar, izobraževanje ipd.), ki ga organizira nacionalna 

mreža za podeželje, je potrebno beležiti prisotnost vseh udeležencev (glej prilogo 1). 

Za ocenjevanje kakovosti izvedbe dogodkov organizatorji uporabljajo ocenjevalno anketo, ki 

jo izpolnijo udeleženci dogodka. Izpolnjene ankete se sproti analizirajo. 

Analize anket se shranijo z namenom izdelave poročil, ki se pripravijo po izvedbi dogodka in 

vključijo v letno poročilo mreže za podeželje. 

Dokler računalniška baza ni vzpostavljena, se bodo aktivnosti in odziv javnosti beležili ročno 

na za to vnaprej pripravljene enotne obrazce, ki se bodo kasneje vnesli v računalniško bazo. 
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10. PRILOGE 
 
Priloga 1: Lista prisotnosti na posameznih dogodkih 
 
Naslov dogodka: _______________________________________    Datum: __________ 
 

Št. Ime in priimek Organizacija Naslov e-mail, telefon 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik o izvedeni aktivnosti oziroma dogodku 
 
Z namenom, da bi za vas pripravili kar najbolj primeren način izobraževanja in obveščanja ter 

vam zagotovili kvalitetne ter pravočasne informacije, smo za vas pripravili anketo, s katero 

želimo oceniti naše delo. Veseli bomo, če nam boste pri tem pomagali in jo izpolnili. Za vaše 

sodelovanje se vam zahvaljujemo. 

 

1. Ocenite izobraževanje od 1 do 5 (obkrožite): 
(1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 4 – dobro, 5 – zelo dobro) 

 

Razumljivost podanih vsebin:                       1        2        3        4        5 

 

Uporabnost pripravljenega gradiva:   1        2        3        4        5 

 

Odgovarjanje na vprašanja udeležencev:        1        2        3        4        5 

 

Vzdušje na izobraževanju:    1        2        3        4        5 

 

Organizacija izobraževanja:    1        2        3        4        5 

 

Ocena nastopa predavateljev: 

 

_______________________________  1        2        3        4        5 

 

_______________________________  1        2        3        4        5 

 

_______________________________  1        2        3        4        5 

 

_______________________________  1        2        3        4        5 

 

_______________________________  1        2        3        4        5 

 

_______________________________  1        2        3        4        5 

 

Splošna ocena izobraževanja:                1        2        3        4        5 

 

2. Kaj vam je bilo na delavnici oz. seminarju še posebej všeč? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kaj vidite kot pomanjkljivost delavnice oz. seminarja? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Ocenite kakovost publikacij, ki smo jih pripravili za vas (obkrožite): 
(1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 4 – dobro, 5 – zelo dobro) 

  

uporabnost podanih informacij:     1        2        3        4        5 

 

oblikovna zasnova:                 1        2        3        4        5 

  

 

4. Katere informacije bi še želeli prejeti? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Druge pripombe, pohvale in predlogi za izboljšanje izobraževanja: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Obrazec za evidentiranje aktivnosti 
 

Datum aktivnosti Kraj aktivnosti 

Naslov aktivnosti 
 
 
 

Organizator 
 
 
 
Vrsta aktivnosti 
x       Delavnica 

x       Seminar 

x       Izobraževanje  

x       Predavanje, okrogla miza 

x       Drugo 

(vpiši v “Namen aktivnosti”) 

Namen aktivnosti 

Sodelujoči 
 

Predstavniki organizatorjev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavniki sodelujočih 

Ciljna 
javnost 
 
 

 

Število Udeleženci 

 

 


