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UVOD
Letno poročilo 2007 o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007-2013 predstavlja celosten prikaz izvajanja Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju PRP 2007-2013) v letu 2007.
Z izvajanjem vladne in skupne evropske kmetijske politike Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) usmerja razvoj slovenskega kmetijstva,
gozdarstva in živilskopredelovalne industrije s ciljem dviga njihove konkurenčnosti. Pri tem
upošteva raznolikost in posebnosti podeželja ter večnamensko vlogo kmetijstva in gozdarstva.
Na podlagi izkušenj, pridobljenih v procesu prilagajanja ukrepom SKP v pred- in popristopnem
obdobju, smo že uveljavili ureditve iz zadnje reforme neposrednih plačil. Skupaj s PRP 20072013, ki smo ga oblikovali v soglasju s socialnimi partnerji, smo tako našim kmetom postavili
zanesljiv finančni in zakonodajni okvir za obdobje 2007-2013.
Politika razvoja podeželja pomaga podeželskim območjem, da izpolnjujejo svoj potencial kot
privlačen kraj za naložbe, delo in življenje. Ker so vse aktivnosti usklajene z okoljskimi in
naravnimi danostmi, neposredno podpira tudi trajnostni razvoj. Povečevanje konkurenčnosti v
kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju je eden od temeljnih ciljev razvoj podeželja.
Nujno je združevanje znanja, kapitala in storitev. To bo še dodatno prispevalo k povečanju
dohodka podeželskih gospodinjstev, zagotavljanju večje privlačnosti podeželja kot bivalnega
prostora in posledično k povečevanju njegove poseljenosti. V programskem obdobju 20072013 hočemo nadgraditi dosedanje dosežke na področju razvoja podeželja.
Na podlagi Sklepa Sveta EU o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja za
programsko obdobje 2007-2013 in ostalih pravnih podlag EU, je MKGP za črpanje sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) pripravilo
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju NSN) in PRP
2007-2013. Splošni cilj NSN je uravnotežen razvoj podeželskih območij Slovenije.
PRP 2007-2013 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije (v nadaljevanju
EK) in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz EKSRP. Zasnovan je
tako, da sledi doseganju zastavljenih ciljev Lizbonske strategije, ki so usmerjeni v izboljšanje
razmer v EU na področjih zaposlovanja, inovativnosti, podjetništva, liberalizacije in varovanja
okolja.
Republika Slovenija s PRP 2007-2013 izvaja izbrane ukrepe vseh štirih osi, opredeljenih v
Uredbi 1698/20051, izhajajoč iz analize stanja in zastavljenih ciljev ter prioritet na osnovi
Strateških smernic Skupnosti in NSN.
MKGP je po potrditvi PRP 2007-2013 s strani EK pričelo vzpostavljati ustrezno strukturo za
izvajanje PRP 2007 - 2013. Ustanovljen je bil Organ upravljanja (v nadaljevanju OU) za
izvajanje PRP 2007-2013. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju
AKTRP) je pridobila akreditacijo za plačilno agencijo že pri izvajanju predpristopnega
programa SAPARD in Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (v
nadaljevanju PRP 2004 – 2006).

1

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP (UL L 277, 21.10.2005, str.
1–40)
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MKGP je za izvajanje ukrepov PRP 2007-2013 pripravilo Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013 in
Uredbo za izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP 2007 – 2013.
MKGP je 26. 10. 2007 objavilo prva javna razpisa v okviru PRP 2007 – 2013.
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1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
V letu 2007 v okviru PRP 2007-2013 ni prišlo do sprememb splošnih pogojev, ki bi neposredno
vplivale na pogoje izvajanja programa.
Prav tako ni prišlo do sprememb nacionalnih politik ali politik Skupnosti, ki bi vplivale na
usklajenost med EKSRP in ostalimi finančnimi instrumenti.
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2. NAPREDEK PROGRAMA GLEDE NA OPREDELJENE CILJE
V okviru PRP 2007-2013 v letu 2007 pri nobenem ukrepu ni prišlo do aktivnosti, ki bi lahko
vplivale na opredeljene cilje. V septembru 2007 je Slovenija od EK prejela odločbo o odobriltvi
PRP 2007-2013 ter začela s pripravo pravnih podlag, potrebnih za izvedbo javnih razpisov.
Pravna podlaga za izvajanje ukrepov 2. osi je bila sprejeta že sredi leta 2007, vendar se
izplačila v letu 2007 niso izvajala.
II. SKUPNI KAZALNIKI DONOSA
OS 1. IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA
Šifra
Ukrep
Kazalniki donosa (*)
Prejete prijave
111 Poklicno usposabljanje in informiranje – Število udeležencev usposabljanja
0
– Število opravljenih dni usposabljanja
0
112 Pomoč mladim kmetovalcem
– Število mladih kmetovalcev, ki so prejeli pomoč
0
– Celotni obseg naložb
0
113 Predčasno upokojevanje
– Število kmetov, ki so se predčasno upokojili
0
– Število kmetijskih delavcev, ki so se predčasno
0
upokojili
– Število sproščenih hektarjev
0
114 Uporaba svetovalnih storitev
– Število kmetovalcev, ki so prejeli pomoč
0
– Število lastnikov gozdov, ki so prejeli pomoč
0
115 Ustanavljanje služb za pomoč pri
– Število na novo ustanovljenih služb za pomoč pri
upravljanju kmetij, služb za
upravljanju kmetij, služb za zagotavljanje
0
zagotavljanje nadomeščanja na
nadomeščanja na kmetijah ter služb za kmetijsko in
kmetijah ter služb za kmetijsko in
gozdarsko svetovanje
gozdarsko svetovanje
121 Posodabljanje kmetijskih
– Število kmetijskih gospodarstev, ki so prejela
0
gospodarstev
naložbeno pomoč
– Celotni obseg naložb
0
122 Izboljševanje gospodarske vrednosti – Število gozdarskih gospodarstev, ki so prejela
0
gozdov
naložbeno pomoč
– Celotni obseg naložb
0
123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in
– Število podprtih podjetij
0
gozdarskim proizvodom
– Celotni obseg naložb
0
124 Sodelovanje pri razvoju novih
proizvodov, proizvodnih postopkov in
– Število podprtih pobud za sodelovanje
0
tehnologij na področjih kmetijstva,
prehrane in gozdarstva
125 Infrastruktura v zvezi z razvojem in
– Število podprtih aktivnosti
0
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Celotni obseg naložb
0
126 Obnavljanje proizvodnega potenciala – Podprto območje prizadetega kmetijskega
0
gozdov, prizadetega zaradi naravnih zemljišča
nesreč, in uvajanje ustreznih
– Celotni obseg naložb
0
131 Izpolnjevanje standardov, temelječih
– Število upravičencev
0
na zakonodaji Skupnosti
– Število podprtih kmetijskih gospodarstev, ki so
132 Sodelovanje kmetov v shemah
0
kakovosti hrane
udeležena v shemah kakovosti hrane
133 Informiranje in pospeševanja prodaje
– Število podprtih ukrepov
0
141 Delno samooskrbno kmetovanje
142 Skupine proizvajalcev

– Število podprtih delno samooskrbnih kmetijskih
gospodartev
– Število podprtih skupin proizvajalcev
– Prihodek podprtih skupin proizvajalcev

Odobrene prijave
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
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OS 2. IZBOLJŠANJE OKOLJA IN PODEŽELJA Z UPRAVLJANJEM ZEMLJIŠČ
Ukrep
Prejete prijave
Šifra
Kazalniki donosa (*)
– Število podprtih kmetijskih gospodarstev na gorskih
211 Plačila kmetom zaradi omejenih
0
možnosti na gorskih območjih
območjih
– Podprto kmetijsko zemljišče na gorskih območjih
– Plačila kmetom na območjih z omejenimi
212 Plačila kmetom na območjih z
omejenimi možnostmi, ki niso gorska možnostmi, ki niso gorska območja
območja
– Podprta kmetijska zemljišča na območjih z
omejenimi možnostmi, ki niso gorska območja
213 Plačila v okviru območij Natura 2000 – Število podprtih kmetijskih gospodarstev na
in plačila, vezana na Direktivo
območjih Nature 2000/po Okvirni vodni direktivi
2000/60/ES
– Podprta kmetijska zemljišča v okviru Nature
2000/po Okvirni vodni direktivi
– Število kmetijskih gospodarstev in gospodarstev
214 Kmetijsko okoljska plačila
drugih upravljavcev zemljišč, ki prejemajo podporo
– Celotno območje pod kmetijsko okoljsko podporo

215

216

221

222

223

224

225

226

227

– Fizično območje pod kmetijsko okoljsko podporo
pod tem ukrepom
– Celotno število pogodb
– Število ukrepov, povezanih z genskimi viri
Plačila za dobro počutje živali
– Število kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo
podporo
– Število pogodb za dobro počutje živali
Neproduktivne naložbe
– Število kmetijskih gospodarstev in gospodarstev
drugih upravljavcev zemljišč, ki prejemajo podporo
– Celotni obseg naložb
Prvo pogozdovanje kmetijskih
– Število upravičencev, ki prejemajo pomoč za
zemljišč
pogozdovanje
– Število hektarjev pogozdnih zemljišč
Prva vzpostavitev kmetijsko
– Število upravičencev
gozdarskih sistemov na kmetijskih
– Število hektarjev pod novimi kmetijsko gozdarskimi
zemljiščih
sistemi
Prvo pogozdovanje nekmetijskih
– Število upravičencev, ki prejemajo pomoč za
površin
pogozdovanje
– Število hektarjev pogozdenih zemljišč
Plačila v okviru Nature 2000
– Število gozdarskih gospodarstev, ki prejemajo
pomoč na območju Nature 2000
– Plačila za gozdne površine (ha) na območju Nature
2000
Gozdno okoljska plačila
– Število gozdarskih gospodarstev, ki prejemajo
podporo
– Celotno gozdarsko območje, ki prejema gozdno
okoljska plačila
– Fizično gozdarsko območje, ki prejema gozdno
okoljska plačila
– Število pogodb
Obnavljanje proizvodnega potenciala – Število preprečevalnih/obnovitvenih ukrepov
gozdov in uvajanje preprečevalnih
– Podprto območje poškodovanih gozdov
ukrepov
– Celotni obseg naložb
Neproduktivne naložbe
– Število lastnikov gozdov, ki so prejeli pomoč
– Celotni obseg naložb

Odobrene prijave
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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OS 3. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU IN SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJE PODEŽELSKEGA
GOSPODARSTVA
Ukrep
Kazalniki donosa (*)
Prejete prijave Odobrene prijave
Šifra
311 Diverzifikacija v nekmetijske
– Število upravičencev
0
0
dejavnosti
– Celotni obseg naložb
0
0
312 Ustanavljanje in razvoj podjetij
– Število podprtih/ustanovljenih mikropodjetij
0
0
313 Spodbujanje turističnih dejavnosti
– Število podprtih novih ukrepov za turizem
0
0
– Celotni obseg naložb
0
0
321 Osnovne storitve za gospodarstvo in – Število podprtih ukrepov
0
0
podeželjsko prebivalstvo
– Celotni obseg naložb
0
0
322 Obnova in razvoj vasi
– Število vasi, kjer so bili ukrepi izvedeni
0
0
– Celotni obseg naložb
0
0
323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine – Število podprtih ukrepov za dediščino podeželja
0
0
podeželja
– Celotni obseg naložb
0
0
331 Usposabljanje in obveščanje
– Število gospodarskih udeležencev, udeleženih pri
0
0
podprtih aktivnostih
– Število dni usposabljanja, ki so jih opravili
0
0
udeleženci
341 Pridobivanje strokovnih znanj,
– Število ukrepov za pridobivanje strokovnih znanj in
0
0
animacija in izvajanje lokalnih
animacijo
razvojnih strategij
– Število udeležencev pri ukrepih
0
0
– Število podprtih javno-zasebnih partnerstev
0
0

OS 4. LEADER
Ukrep
Šifra
41 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

Kazalniki donosa (*)
Prejete prijave Odobrene prijave
– Število lokalnih akcijskih skupin (LAS)
0
0
– Celotna velikost območja lokalne akcijske skupine
0
0
411 – konkurenčnost
(km2)
– Celotno število prebivalcev na območju lokalne
0
0
412 – upravljanje z okoljem/zemljišči akcijske skupine
413 – kakovost življenja/diverzifikacija – Število projektov, ki jih financirajo lokalne akcijske
0
0
skupine
– Število upravičencev, ki prejemajo pomoč
0
0
421
– Število projektov sodelovanja
0
0
– Število sodelujočih lokalnih akcijskih skupin
0
0
431
– Število podprtih ukrepov
0
0
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III. SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV
Os/Cilji
Kazalnik
Izboljšanje konkurenčnosti
1) Število udeležencev, ki so uspešno končali usposabljanje,
kmetijskega in gozdarskega povezano s kmetijstvom in/ali gozdarstvom
sektorja
2) Zvišanje bruto dodane vrednosti pri podprtih gospodarskih
podjetjih
3) Število gospodarstev/podjetij, ki vpeljujejo nove proizvode
in/ali nove tehnologije
4) Vrednost kmetijske proizvodnje po priznanih
znakih/standardih kakovosti
5) Število kmetij, ki vstopajo na trg
6) Območje uspešnega opravljanja zemljišč, ki prispeva k:
Izboljšanje okolja in
podeželja z upravljanjem
zemljišč
a) biološki raznovrstnosti
b) kakovosti vode
c) podnebnim spremembam
d) kakovosti prsti
e) preprečevanju marginalizacije in zapuščanja zemlje
Izboljšanje kakovosti življenja 7) Zvišanje nekmetijske bruto dodane vrednosti v podprtih
na podeželju in spodbujanje dejavnostih
diverzifikacije podeželjskega
gospodarstva
8) Bruto število ustvarjenih delovnih mest
9) Dodatno število turistov
10) Prebivalstvo na podeželju, ki ima koristi od izboljšanih
storitev
11) Večja gostota interneta na podeželju
12) Število udeležencev, ki so uspešno končali usposabljanje

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3. FINANČNO IZVAJANJE PROGRAMA V LETU 2007
Preglednica IV: Finančna sredstva po ukrepih/oseh ter poraba sredstev do 31.12.2007 (v
EUR)
Temeljni cilji

Letna plačila - leto 2007

EKSRP

Kumulativa plačila od leta 2007

SKUPAJ

EKSRP

SKUPAJ

OS 1 Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva
1.1.1 Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.307.072,36

40.409.442,83

30.307.072,36

40.409.442,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.307.072,36

40.409.442,83

30.307.072,36

40.409.442,83

1.1.2 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
1.1.3 Zgodnje upokojevanje kmetov
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
1.2.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
1.2.2 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
1.2.3 Dodajanje vrednosti kmet. in gozd. proizvodom
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
1.2.5
in prilagoditvijo kmetijstva
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
Izpolnjevanje standardov, temelječih na zakonodaji
1.3.1
Skupnosti
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
1.3.2

Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti
hrane
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

Podpore skupinam proizvajalcev pri dejavnostih
1.3.3
informiranja in pospeševanja prodaje
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
1.4.2 Podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
SKUPAJ OS 1
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
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OS 2 Podpiranje upravljanja z zemljišči in izboljšanje okolja
2.1.1

Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za
kmet. dejavnost na gorskih območjih
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

2.1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za
kmet. dejavnost na obm., ki niso gorska
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

2.1.4 Kmetijsko okoljska plačila
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
SKUPAJ OS 2
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

0,00

0,00

Izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje
diverzifikacije gosp. dejavnosti
3.1.1 Diverzifijacija v nekmetijske dejavnosti
OS 3

- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.307.072,36

40.409.442,83

30.307.072,36

40.409.442,83

3.1.2 Podpore ustanavljanju in razvoju podjetij
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
3.2.2 Obnova in razvoj vasi
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
3.2.3 Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
SKUPAJ OS 3
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
OS 4 Leader
4.1.1 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
4.2.1 Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
Vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje
4.3.1
sodelovanja
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
SKUPAJ OS Leader
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
Tehnična pomoč
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006
SKUPAJ PROGRAM
- od katerega prehodni izdatek po uredbi (ES) št. 1320/2006

Vir: AKTRP
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Podpora izvajanju EU standardov
V skladu s 7. členom Uredbe 1320/20062 je Slovenija prenesla sprejete obveznosti prejšnjega
programskega obdobja za podpore izvajanju EU standardov v programsko obdobje 2007 2013 in tako omogočila zaključek izvajanja aktivnosti. Obveznosti za plačilo tega ukrepa so
bile izvedene v letu 2007 in 2008. Po zaključku izvajanja aktivnosti iz obdobja 2004-2006 se
ukrep ni več izvajal. Skupna vsota, namenjena za prevzete obveznosti iz prejšnjega
programskega obdobja, znaša 41,59 mio. EUR. Navedena sredstva so v skladu s Korelacijsko
tabelo ukrepov iz Priloge II Uredbe 1320/2006 določeno v Uredbi 1698/2005, vključena v 1. os
PRP 2007-2013.
Število vlog za za ukrep Podpora izvajanju EU standardov 2005:
UKREP
Nitratna direktiva - investicije
Nitratna direktiva - izvajanje
Nitratna direktiva - rastlinska proizvodnja
Zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin
Varnost in zdravje pri delu
SKUPAJ

ŠTEVILO VLOG
266
19.738
195
15.544
6.556
26.375

Število zahtevkov, odobrenih z odločbami v letu 2006, za izvajanje ukrepa Podpora izvajanju
EU standardov 2005: 24.149. V letu 2007 je bilo izplačano 40.409.442,83 EUR sredstev za
izvajanje tega ukrepa. S tem se bo omogočil zaključek izvajanja aktivnosti, začetih v PRP
2004-2006.
Izdatki, povezani z izvajanjem ostalih ukrepov PRP 2007-2013 v letu 2007, niso nastali.

2

Uredba Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v
Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 243, 6.9.2006, str. 6–19)
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4. POVZETEK TEKOČEGA VREDNOTENJA
V letu 2007 pri tekočem vrednotenju PRP 2007-2013 nismo naleteli na nikakršne težave.
MKGP je pripravilo Priročnik za spremljanje izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja za
RS 2007-2013, ki je namenjen vzpostavitvi in delovanju sistema za spremljanje učinkov in
rezultatov izvajanja ukrepov PRP 2007-2013. Preko tega sistema se spremlja tudi obseg
dodeljenih sredstev za izvajanje ukrepov, priročnik pa hkrati postavlja izhodišče za
vzpostavitev sistema sprotnega vrednotenja programa.
Priročnik za spremljanje izvajanja ukrepov programa je zasnovan po smernicah skupnega
okvira za spremljanje in vrednotenje, ki jih je pripravila EK s skupnim pristopom z državami
članicami.
Spremljanje izvajanja ukrepov programa se izvaja v sklopu nalog organa upravljanja. Podatke
o posameznih kazalnikih posreduje plačilna agencija nosilcu ukrepa ali osi, oziroma osebi
pristojni za koordinacijo spremljanja in vrednotenja pri organu upravljanja.
AKTRP je pripravila računalniško aplikacijo za vnos in obdelavo vlog po posameznih razpisih.
Z njeno pomočjo bodo na voljo podatki tako za namen poročanja, kakor tudi za načrtovanje in
korigiranje razpisov v okviru posameznih ukrepov.
Na MKGP je bil v okviru OU formirana Skupina za spremljanje in analize, ki skrbi za
pridobivanje ustreznih podatkov, ki so podlaga za poročanje v okviru ukrepov PRP 2007-2013
ter za analizo njihovih učinkov. Skupina bo pri analizah sodelovala tudi s Kmetijskim inštitutom
Slovenije, ki bo določene analize opravljal v okviru svojih strokovnih nalog.
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5. UKREPI ORGANA ZA UPRAVLJANJE IN NADZORNEGA ODBORA,
NAMENJENI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI IZVAJANJA
PROGRAMA
i. Ukrepi spremljanja in vrednotenja
A. Začasni Usmerjevalni odbor
Do potrditve PRP 2007-2013 s strani EK in vzpostavitve OU na MKGP, je pripravo PRP 20072013 usmerjal in vodil Začasni Usmerjevalni odbor za izvajanje Programa razvoja podeželja
2007-2013 na MKGP.
Začasni Usmerjevalni odbor je na svoji seji 21. 08. 2007 potrdil predlog organiziranosti OU,
potrdil osnutek uredbe za izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi, se seznanil s predlogi sprememb
uredbe za izvajanje ukrepov 2. osi ter se seznanil z že izvedenimi aktivnostmi in predvidenimi
aktivnostmi glede izvajanja PRP 2007-2013.
B. Organ upravljanja
OU je odgovoren za učinkovito, smotrno in pravilno vodenje in izvajanje PRP 2007-2013 v
skladu z določili 75. člena Uredbe 1698/2005 ter za druge organizacijske naloge.
Na MKGP je bil s sklepom ministra ustanovljen OU za usmerjanje izvajanja PRP 2007-2013.
OU vodi generalni direktor Direktorata za kmetijstvo. Sestavljen je iz Širšega OU in Operativne
podpore. Širši OU je sestavljen iz vodje OU in Usmerjevalnega odbora. OU se na svojih sejah
seznanja z izvajanjem PRP 2007-2013 in se na podlagi stanja odloča o usmerjanju in
prilagoditvi programa ter ostalih aktov, pomembnih za izvajanje programa.
Na svoji 1. seji 30. 10. 2007 se je Širši OU seznanil s strukturo izvajanja PRP 2007-2013 in jo
sprejel. Seznanil se je s sprejetimi dokumenti in uredbami za izvajanje ukrepov PRP 20072013 ter potrdil načrt izvajanja Tehnične pomoči. Prav tako se je Širši OU seznanil s
terminskim planom izvajanja javnih razpisov in s predlogom 1. spremembe PRP 2007-2013.
C. Nadzorni odbor
OU je 19. 10. 2007 za nadzor uspešnosti izvajanja PRP 2007-2013 s Sklepom o ustanovitvi,
organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ustanovil Nadzorni odbor za Program razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013.
Nadzorni odbor za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 se je 07. 12. 2007
sestal na svoji prvi seji, kjer je:
• obravnaval poslovnik o delu Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja RS za
obdobje 2007-2013;
• seznanil se je z vsebino sprejetega Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja
2007 – 2013 in PRP 2007-2013 ter že izvedenimi aktivnostmi pri izvajanju PRP 20072013 ;
• seznanil se je z merili za izbor aktivnosti
• potrdil in dopolnil je 1. predlog spremembe Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007-2013.
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D. Priprava potrebnih dokumentov
Za izvajanje PRP 2007-2013 sta MKGP in OU v letu 2007 pripravila ustrezna navodila in
priročnike:
1.
•
•
•
•
2.
•
•
3.
•
•
4.
•
•

Za delovanje OU so bili v letu 2007 sprejeti naslednji dokumenti:
Sklep o ustanovitvi Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007-2013;
Sklep o imenovanju članov Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja
podeželja 2007-2013;
Navodilo za delovanje Organa upravljanja na MKGP;
Poslovnik o delu Širšega Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja
2007-2013 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za izvajanje ukrepov PRP 2007-2013 so bili v letu 2007 sprejeti naslednji dokumenti:
Sklep o imenovanju nosilcev ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013 in za
izvajanje Tehnične pomoči za Program razvoja podeželja 2007-2013;
Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013.
Za delovanje Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja RS za obdobje 20072013 so bili sprejeti naslednji dokumenti:
Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013;
Poslovnik Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja RS za obdobje 20072013.
Za izvajanje Tehnične pomoči so bili v letu 2007 sprejeti naslednji dokumenti:
Navodila Organa upravljanja za izvajanje Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja
za obdobje 2007-2013;
Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Program razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013.

MKGP in OU bosta v letu 2008 nadaljevala s pripravo ostalih navodil in priročnikov.
E. Objava javnih razpisov
Do 31. 12. 2007 so bili za ukrepe 1., 3. in 4. osi objavljeni naslednji javni razpisi:
Ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
Javni razpis je bil objavljen 26. 10. 2007 ter zaprt 07. 12. 2007. Višina razpisanih sredstev je
znašala 10.300.000 EUR. Na razpis je prispelo 355 vlog, vendar še niso finančno
ovrednotene, saj je višina sredstev odvisna od višine prejetih točk za posamezno vlogo.
Ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Prvi javni razpis za vse namene tega ukrepa je bil objavljen 26. 10. 2007 ter zaprt 01. 12.
2007. Višina razpisanih sredstev je znašala 20.349.847 EUR. Na razpis je prispelo 1.336 vlog
z zaprošenimi sredstvi v okvirni višini 39.208.273,42 EUR.
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Ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
Javni razpis je bil objavljen 02. 11. 2007 ter zaprt 23. 11. 2007. Višina razpisanih sredstev je
znašala 7.295.491 EUR. Na razpis je prispelo 512 vlog z zaprošenimi sredstvi v okvirni višini
11.431.703,13 EUR.
Ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
Javni razpis za proizvode Priloge 1 k Rimski pogodbi je bil objavljen 07. 12. 2007. Razpis je
delno zaprt in sicer za zahtevne naložbe. Višina razpisanih sredstev znaša 12.979.059 EUR in
sicer za zahtevne naložbe 11.000.000 EUR in za enostavne naložbe 1.979.059 EUR. Na
razpis je do 31. 03. 2008 prispelo 60 vlog in sicer 26 za zahtevne naložbe in 34 za enostavne
naložbe. Zaprošena sredstva so v višini 8.165.204 EUR in sicer 7.452.083 EUR za zahtevne
naložbe in 713.121 EUR za enostavne naložbe. Razpis je v fazi izdaje odločb. Izdaja odločb
se je začela v aprilu in bo zaključena predvidoma do konca junija 2008.
Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
Javni razpis je bil objavljen 07. 12. 2007. Razpis je še vedno odprt. Višina razpisanih sredstev
znaša 11.500.000 EUR.
ii. Povzetek večjih težav, ki so nastale pri vodenju programa, in vsi sprejeti ukrepi
V letu 2007 ni bilo večjih težav pri vodenju Programa razvoja podeželja 2007-2013.
iii. Uporaba tehnične pomoči
V okviru tehnične pomoči so bile v letu 2007 izvedene naslednje aktivnosti:
• Izvedba revizije okoljskega poročila Programa razvoja podeželja 2007-2013,
• Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa razvoja podeželja 2007-2013 in
posegov v naravo na varovanih območjih,
• Priprava študije za izobraževanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi PRP
2007-2013,
• Izdelava računalniške aplikcaije »Baza Mreže za podeželje«.
iv. Sprejeti ukrepi, namenjeni zagotavljanju, da je javnost obveščena o programu
MKGP je za obveščanje širše javnosti oblikovalo posebno spletno stran
http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
kjer lahko vsi zainteresirani dobijo splošne informacije v zvezi s PRP 2007 - 2013.
Na AKTRP delujeta forum in informacijska pisarna, kjer strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja
povezana z javnimi razpisi.
Odprti so tudi trije e-naslovi, na katere lahko zainteresirani pošiljajo vprašanja:
• prp.mkgp@gov.si,
• leader.mkgp@gov.si in
• mreza-podezelje.mkgp@gov.si.
V letu 2007 so bile izdane naslednje publikacije, ki so objavljene tudi na spletnih straneh
MKGP:
• Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Program razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 - objavljen na spletnih straneh
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•
•
•

skupaj z objavo razpisa 121,
brošura Program razvoja podeželja 2007 - 2013,
zloženka LEADER v Programu razvoja podeželja 2007 - 2013
zloženka Ukrep št. 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov

V letu 2007 so bile organizirane naslednje delavnice in javne predstavitve:
• Delavnica "Izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007-2013",
• Predstavitev javnih razpisov za ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« in
121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«,
• Predstavitev javnih razpisov za ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in
gozdarskim proizvodom« in 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«,
• Predstavitev javnega razpisa za ukrep 122 »Povečanje gospodarske vrednosti
gozdov«.
Napovedi javnih razpisov in javnih predstavitev so bile objavljene v dnevnem časopisju ter na
spletnih straneh ministrstva.
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6. IZJAVA O USKLAJENOSTI S POLITIKAMI SKUPNOSTI NA PODROČJU
PODPORE
V letu 2007 so bile vse aktivnosti v okviru PRP 2007-2013 v skladu z zakonodajo Skupnosti.
Upoštevala so se pravila o konkurenci, javnih naročilih, varstvu in izboljšavi okolja ter o
enakosti spolov in nediskriminaciji, pri čemer nismo naleteli na nikakršne težave.
.
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7. PONOVNA UPORABA VRNJENE POMOČI
V letu 2007 v Sloveniji ni prišlo do vračanja pomoči iz naslova sredstev PRP 2007-2013.

Vodja OU
Branko Ravnik
Generalni direktor
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