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Zapisnik pripravil Sekretariat Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja

Sklepi:
1. Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.
2. Odbor za spremljanje potrdi zapisnika 19. in 20. seje Odbora za spremljanje.
3. Odbor za spremljanje potrdi predlog Letnega poročila o izvajanju Programa 

razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2021. Odbor za spremljanje 
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1. Pozdravni nagovor in potrditev dnevnega reda

Namestnik predsednika Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: OS), Anton Harej, je uvodoma pozdravil vse prisotne in povedal, da 
seja zaradi trenutnih razmer poteka preko spleta, in sicer preko programa Cisco Webex. 
Poudaril je, da je seja namenjena predvsem potrditvi Letnega poročila o izvajanju PRP 2014-
2020 za leto 2021, predstavitvi predloga 12. spremembe PRP 2014-2020 in podaji informacije 
glede priprave Strateškega načrta 2023–2027 (v nadaljevanju: SN 2023-2027). Povedal je, da 
je na seji preko video konferenčnega klica prisotni tudi predstavniki Evropske komisije (v 
nadaljevanju: EK). Prisotne je še opozoril tudi na snemanje seje ter na posebni način glasovanja 
in podajanja pripomb v aplikaciji Cisco Webex. Nato je preveril sklepčnost; prisotnih je bilo 27
od skupno 37 članov oziroma njihovih namestnikov.

Potem je predstavil predlagani dnevni red 21. seje OS, in sicer:
1. Uvodni pozdrav in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev predlogov zapisnikov 19. in 20. seje Odbora za spremljanje in poročilo o 

uresničevanju sklepov;
3. Potrditev predloga Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za 

obdobje 2014–2020 za leto 2021 ter informacija o izvajanju Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014–2020 v letu 2022 in o napredku pri izvajanju strategije informiranja, 
obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih;

4. Obravnava predloga  12. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
2014–2020;

5. Informacija glede stanja priprave Strateškega načrta 2023–2027;
6. Razno.

Nato je pozval člane OS, da podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda. 

Člani OS niso podali dodatnih predlogov za dopolnitev dnevnega reda ter z enim vzdržanim 
glasom sprejeli naslednji sklep:

2. Potrditev predlogov zapisnikov 19. in 20. seje Odbora za spremljanje in poročilo 
o uresničevanju sklepov 

G. Harej je povedal, da so člani OS s sklicem seje prejeli predloga zapisnika 19. in 20. seje OS, 
Povedal je, da so bili vsi sklepi realizirani, nato pa predstavil realizacijo nekaterih pomembnejših 
sklepov. Člane je pozval na podajanje pripomb na predloga zapisnika.

predlaga Organu upravljanja, da besedilo po potrebi redakcijsko uredi in 
dokončno uskladi z Evropsko komisijo.

4. Odbor za spremljanje se seznani z izvajanjem Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020 v letu 2022.

5. Odbor za spremljanje se seznani z informacijo o napredku pri izvajanju 
strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih.

6. Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so sprejeli mnenje, 
da je predlog 12. spremembe PRP 2014-2020, kot je bil predstavljen na 21. seji 
Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja, primeren za pošiljanje v 
potrditev Evropski komisiji.

7. Odbor za spremljanje se je seznanil z informacijo glede stanja priprave 
Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Vsebina zapisnika

SKLEP št. 1: Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.
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3. Potrditev predloga Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020 za leto 2021 ter informacija o izvajanju Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2022 in o napredku pri izvajanju 
strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih

V začetku je g. Harej povedal, da je Organ upravljanja pripravil o izvajanju Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2021, ki je bil članom poslano s sklicem seje. Člani 
OS do roka niso podali pripomb. Letno poročilo mora po potrditvi na OS država članica 
posredovati EK najkasneje do 30.06. 2022. 

V prvem delu je Vida Hočevar predstavila predlog Letnega poročila o izvajanju Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2022 ter informacijo o izvajanju Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2022. V drugem delu pa je Matej Štepec 
predstavil informacijo o napredku pri izvajanju strategije informiranja, obveščanja javnosti in 
načrtovanih aktivnostih. Predvajan je bil tudi video iz področja namakanja (sistem SPON), ki je 
pomemben predvsem iz vidika podnebnih sprememb.

Svoje mnenje je nato najprej podala predstavnica Evropske komisije, Vesselina Komitska, ki je 
pohvalila dobri predstavitvi. Prav tako je povedala, da je EK že podala pripombe na Letno 
poročilo za leto 2022 na predhodnem sestanku z Organom upravljanja. Poudarila je, da je EK 
zadovoljna z delom in predstavljenimi rezultati.

V okviru razprave je Jernej Redek (SKS) najprej pohvalil delo ekipe Mreže za podeželje in vse 
aktivnosti, ker je ekipa, ki opravlja to delo, zelo pomembna za kmete in nevladne organizacije. 
To omogoča hitro in obširno komunikacijo.

Mateja Žvikart (ZRSVN) je opozorila na dodatno gradivo, in sicer poročilo, ki prikazuje 
doseganje ciljev v okviru PRP 2014-2020 in v okviru PUN, ki ugotavlja, da so na nekaterih 
območjih Natura 2000 cilji preseženi, in sicer gre za območja, kjer se izvaja več projektov tudi 
iz drugih politik-kohezijski projekti, Life projekti, projekti v okviru ukrepa svetovanje,…. Kljub 
temu, da se delež takih površin z leti povečuje, bi si na ZRSVN želeli, da bi bila intenziteta 
povečevanja večja. Glede spremenjenega ukrepa VTR je povedala, da preliminarni rezultati 
kažejo kot pozitivni in da se povečuje vpis. Povedala je še, da pri drugih KOPOP ukrepih vpisi 
niso tako uspešni. Glede SN 2023-2027 pa je na koncu povedala, da je treba dobre prakse in 
izkušnje svetovanja in sodelovanja s kmeti prenesti iz PRP 2014-2020 za naprej v novo 
programsko obdobje.

Člani OS so soglasno sprejeli naslednje sklepe:

4. Obravnava predloga 12. spremembe Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije 2014-2020

Člani OS niso imeli pripomb na zapisnik, zato so soglasno sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 2: Odbor za spremljanje potrdi zapisnika 19. in 20. seje Odbora za 
spremljanje.

SKLEP št. 3: Odbor za spremljanje potrdi predlog Letnega poročila o izvajanju 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2021. Odbor za 
spremljanje predlaga Organu upravljanja, da besedilo po potrebi redakcijsko uredi in 
dokončno uskladi z Evropsko komisijo.

SKLEP št. 4: Odbor za spremljanje se seznani z izvajanjem Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014–2020 v letu 2022.

SKLEP št. 5: Odbor za spremljanje se seznani z informacijo o napredku pri izvajanju 
strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih.
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V okviru te točke je g. Harej povedal, da so tudi za to točko člani prejeli gradivo s sklicem seje. 
Svoje pripombe na gradivo sta predhodno do roka posredovali dve organizaciji, in sicer KGZS 
in ZZS.

V nadaljevanju je ga. Andreja Komel predstavila predlog dvanajste spremembe PRP 2014-
2020, ki je bil pripravljen s ciljem uspešnejšega in učinkovitejšega izvajanja programa. Bistvo 
dvanajste spremembe PRP 2014–2020 je prilagajanje kmetijskih gospodarstev na izzive 
Ukrajinske krize, ki je pokazala šibkosti v oskrbovalnih verigah hrane, prav tako pa je potrebno 
okrepiti naložbeni del ukrepov. Povedala je še, da se zaradi zaključevanja programskega 
obdobja in majhnih ostankov sredstev na posameznih ukrepih, ki ne zadostujejo za izvedbo še 
kakšnega javnega razpisa, sredstva v večini prenašajo na podukrepa M4.1 in M4.2 in bodo 
namenjena izgradnji skladišč, hladilnic in druge za distribucijo potrebne infrastrukture (za 
umilitev posledic motenih dobavnih poti) ter na krožno gospodarstvo, kjer bodo sredstva 
namenjena uvajanju OVE, za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. Opozorila je še, da sta bili 
v predlog spremembe vključeni še dve novi spremembi, ki jih člani OS niso prejeli, in sicer 
prenos sredstev iz podukrepa M6.1 in zmanjšanju nižanja sredstev na podukrepu M1.2.

Ga. Komel je nato odgovorila na predhodno prejete pripombe KGZS, in sicer, da so se sredstva 
na podukrepu M4.1 po novem predlogu zvišala za okoli 3 mio EUR, saj je predlagano, da se jih 
prenese iz podukrepa M6.1. Glede predloga KGZS glede možnosti porabe sredstev za 
izobraževanje javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) na področju ekološkega kmetovanja 
pa je pojasnila, da tega ukrepa v PRP 2014-2020 ni programiranega in da ga tudi sedaj ob 
zaključku programskega obdobja ni smiselno programirati, saj za to ni več časa. Prav tako pa 
se ukrep izvaja preko javnih naročil, kar pomeni, da se lahko prijavi vsakdo in ni nujno, da bo 
dodeljeno JSKS. Je pa tak predlog vključen v SN 2023-2027. Glede pripombe ZZS pa je 
pojasnila, da se bo njihov predlog upošteval in vključil v obrazložitve spremembe PRP 2014-
2020.

Nato je predstavnica EK, Vesselina Komitska, povedala, da je treba še predlog dvanajste 
spremembe PRP 2014-2020 pred uradno vložitvijo uskladiti z EK, da se predhodno neformalno 
uskladi tudi z drugimi službami EK.

V okviru razprave je Anja Mager (ZSPM) povedala, da so v ZSPM pripravili predlog za 
spremembo pogojev za javne razpise, ki bi pomagali mladim kmetom v trenutnih neugodnih 
razmerah, in sicer, da se pri naložbenih razpisih dodeli dodatne točke za mlade prevzemnike, 
da se upošteva starost tudi po izteku pet letnega obdobja za mlade kmete in da se dvigne 
stopnja sofinanciranja, saj so se stroški investicij v zadnjem času dvignili. Podala je tudi predlog, 
da bi se to upoštevalo tudi v SN 2023-2027. Zanimalo jo je še, kako je z dodatnimi spremembami 
pri ciljih javnih razpisov, in sicer za letošnji javni razpis za M6.1, če bo kakšna večja fleksibilnost, 
glede na situacijo, ki je trenutno. Prav tako jo je še zanimalo glede kataloga upravičenih 
stroškov, in sicer ali se bo le ta spreminjal ali bo ostal takšen kot je sedaj. Na koncu jo je še 
zanimalo glede EIP, in sicer, ali je ministrstvo predvidelo dodatne kriterije, če bo spet prišlo več 
vlog kot pa je razpisanih sredstev, ali je predviden postopek razvrščanja vlog oziroma ali se bo 
razpis razveljavil.

Ga. Komel je odgovorila, da so merila za izbor operacij sedaj oblikovana tako, da se ocenjuje 
vloge po namenu naložbe in ne po upravičencih. Za predlog ZSPM bi bilo potrebno spremeniti 
strategije, kar pa ob koncu programskega obdobja ni smiselno. Kljub temu pa se spodbuja 
vlagatelje z višjo stopnjo izobrazbe, med katere spadajo tudi mladi prevzemniki, upošteva pa se 
starostna meja 40 let, ne glede na to ali ima odločbo za mladega prevzemnika. Glede 
upoštevanja tega v novem programskem obdobju pa je povedala, da so za novo programsko 
obdobje merila pripravljena tako, da se gleda učinke intervencij, saj je glede tega treba poročati 
EK, ne gre se pa v smeri, da bi se vloge razvrščalo glede na upravičence. Glede sprememb 
kataloga stroškov je odgovorila, da je zaradi trenutnih razmer v pripravi sprememba pravilnika
s spremembami vrednosti, ki bo veljala za vse odprte javne razpise. Predvideva pa se 
upoštevanje pavšalnih stroškov. Sočasno potekajo tudi strokovni pogovori za 4 različne sklope, 
pri čemer pomaga tudi Kmetijski inštitut Slovenije. Pravilnik je v postopku podpisovanja, nato pa 
bo objavljen še v Uradnem listu. Je pa še omenila, da se bodo trenutno odprti javni razpisi še 
podaljšali. Glede pripombe EIP pa je pojasnila, da to ni vključeno v predlog dvanajste 
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spremembe PRP 2014-2020, saj se to nanaša na uredbo, kjer pa se predvideva žreb v primeru, 
da bo enako število točk pri več vlogah. Glede dviga stopnje financiranja pa je bilo pojasnjeno, 
da se je ne more dvignit, saj je to določeno v evropski uredbi.

Člani OS so soglasno sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 6: Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so sprejeli 
mnenje, da je predlog 12. spremembe PRP 2014-2020, kot je bil predstavljen na 21. seji 
Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja, primeren za pošiljanje v potrditev 
Evropski komisiji.

5. Informacija glede stanja priprave Strateškega načrta SKP 2023–2027

V okviru te točke je najprej predstavnica EK, Vesselina Komitska, povedala, da trenutno 
potekajo intenzivni sestanki, na katerih se usklajujejo pripombe EK na SN 2023-2027. Pohvalila 
je dobro pripravljene odgovore in gradivo za sestanke. Skupno bo okvirno 15 sestankov, ki bodo 
potekali do začetka julija 2022. Nato bo sledila priprava sprememb SN 2023-2027 in vnos verzije 
1.1 v SFC ter pošiljanje na EK. Če bodo upoštevane pripombe EK, sledijo postopki potrditve. V 
kolikor pa ne, pa bo EK podala nove pripombe, kar bo pomenilo zamik pri potrditvi in izvajanju. 

Branko Ravnik k temu dodal, da je sprejemanje SN 2023-2027 ena od ključnih nalog ministrstva 
in se hkrati tudi zahvalil EK za pripravljenost na usklajevalnih sestankih. Glede na že izvedene 
sestanke, bo najverjetneje pri določenih intervencijah potrebno opraviti razmislek o nadgradnji 
in večji finančni podpori. V prihodnje bo treba popravljen SN 2023-2027 čim bolj uskladiti s 
partnerji, poleg tega pa poteka še postopek celovite presoje vplivov na okolje. Hkrati se je 
zahvalil tudi strokovnjakom, ki pomagajo na usklajevalnih sestankih z EK.

V okviru razprave je Anjo Mager (ZSPM) zanimalo katere intervencije se bodo spremenile v SN 
2023-2027, ali bodo spremenjen SN 2023-2027 lahko prej videli tudi deležniki ter kako poteka 
delo na izvedbenih uredbah.

G. Ravnik je odgovoril, da so bili pripravljeni osnutki izvedbenih uredb, trenutno pa delo poteka 
na usklajevanju in popravkih SN 2023-2027 z EK. Glede sprememb intervencij je odgovoril, da 
ne gre za vsebinske spremembe intervencij, da se je na usklajevalnih sestankih z EK izkazalo, 
da bi lahko bile nekatere intervencije samostojne. Povedal je še, da se mora s SN 2023-2027 
seznaniti tudi novo vodstvo ministrstva. Ko bo SN 2023-2027 popravljen oziroma bo več 
informacij, se bo seznanilo tudi deležnike.

Ga. Barbaro Mlakar (MK) je povedala, da je Ministrstvo z kulturo pripravljeno pomagati pri 
pripravi dodatnih pojasnil in odgovorov na pripombe EK glede kulturne dediščine.

G. Ravnik se je zahvalil za pripravljenost in odgovoril, da se jih bo obvestilo, saj se strokovnjake 
na sestanke z EK vabi posamično in glede na vsebino.

Marijo Marinček (ZDEKS) je zanimalo, kdaj bodo prejeli odgovore na pripombe in pobude na 
SN 2023-2027, ki so jih podali v okviru zadnje javne razprave.

G. Ravnik je odgovoril, da je bil na spletni strani ministrstva objavljen skupen odgovor na vse 
prejete pripombe, ki so bile podane na SN 2023-2027. Povedal pa je še, da so se pripombe 
ZDEKS večinoma nanašale na izvedbeni del, ki pa se bo še pripravljal. Priprava SN 2023-2027 
vključuje partnerski proces sprejemanja, torej, da se ga čim bolj skuša uskladiti s čim več 
deležniki.

Uroša Brankoviča (Plan B) je zanimalo kdaj bo javna razgrnitev okoljskega poročila SN 2023-
2027.

G. Ravnik je glede tega odgovoril, da se trenutno pripravlja dopolnitev okoljskega poročila in da 
se v nadaljevanje pričakuje pozitivno odločbo, tako da bo lahko javna razgrnitev okoljskega 
poročila SN 2023-2027 šele po tem, predvideva pa se, da bo to sredi julija 2022.
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Člani OS so z enim vzdržanim glasom sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7: Odbor za spremljanje se je seznanil z informacijo glede stanja priprave 
Strateškega načrta SKP 2023–2027.

6. Razno

Pod točko razno ni bilo predlogov s strani članov, zato se je seja zaključila.

Anton Harej
namestnik predsednika OS
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