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Datum: 04.03.2020 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
gospa ministrica dr. Aleksandra Pivec 
Dunajska 22 

1000 Ljubljana 
 

Zadeva: Pobuda za dodelitev dodatnih sredstev na ukrep 19.3 

 

Spoštovana ga. ministrica,  

      Društvo za razvoj slovenskega podeželja kot nevladna mreža slovenskih LAS, je od svojih članov 
prejelo prošnjo za posredovanje Pobude za pridobitev dodatnih sredstev na ukrepu 19.3. 

       Pretekli petek so LAS-i oddali vloge za projekte sodelovanja na ukrepu 19.3. Po trenutno znanih 
podatkih je prišlo na AKTRP za skoraj 12 milijonov vlog. Razpisanih je bilo 3,1 milijona EUR.  

       Oddani projekti so vsebinsko odlični in tudi partnersko izjemno močni in povezovalni, če jih  
izpostavimo nekaj:  prijavljena operacija Gastronomski turizem vključuje 17 LAS (mednarodno 
partnerstvo z 3 hrvaškimi LAS in 2 italijanskimi LAS), je odlična podlaga za še dodatno predstavitev 
Slovenije kot gastronomske regije v 2021; Kolesarjenje po podeželju je projekt 12 LAS, ki vzpostavlja 
inovativen vseslovenski pristop izposoje koles in povezuje skoraj celoten zahodni del Slovenije; Drava 
z 10 partnerji (mednarodno partnerstvo 2 HR LAS), ki pokriva celotno strugo slovenskega dela Drava 
in se nadaljuje vse do izliva Mure v Dravo na hrvaški strani, predstavlja odličen športno 
naravovarstveni turistični projekt, ki daje prepoznavnost območju, dviga dodano vrednost in 
spodbuja gospodarsko rast z vidika dodatnih turističnih vsebin in še mnogo drugih odličnih projektov. 
Po naših podatkih je agencija prejela 26 projektov sodelovanja. Vsi ti projekti imajo poleg vpliva na 
razvoj slovenskega podeželja, potenciala za razvoj novih delovnih mest,  dviga kakovosti življenja na 
podeželju, vzpostavitve 5 zvezdinih turističnih doživetij in turizma nasploh,  vpliv na izboljšanje okolja, 
ohranitev biodiverzitete,  imajo neposreden pozitiven vpliv na prepoznavnost slovenskega CLLD – 
LEADER, pokrivajo 100 % slovenskega ozemlja in zbujajo speče potenciale na lokalnih območjih, ter 
skupno predstavljajo pozitivne učinke razvojno naravnane resorske politike.  

     Ker se večina teh vlog zaradi zaključevanja črpanja sredstev na lokalnih ravneh na  podlagi SLR 
posameznih LAS, ne bo mogla izvesti in ker bo resnično narejena škoda slovenskem podeželju in  
njegovemu razvoju v različnih smereh zaradi pomanjkanja sredstev, vam predlagamo, da na podlagi 
zgoraj navedenih dejstev in podatkov, na ukrep 19.3. v spomladanski spremembi PRP namenite 
dodatne 3 milijone sredstev.  

   Po trenutno zbranih podatkih predlagamo, da se delno preusmerijo sredstva iz ukrepa 6 – 
biodiverzitete, ki jo slovenski LASi v svojih  SLR že tako ali tako zelo dobro pokrivajo in spodbujajo. V  
okviru ukrepa 19.3. se lahko razširijo vsebine in razvijejo odlični novi trajnostno in gospodarsko 
naravnani programi, ki dajejo možnosti odpiranja zelenih delovnih mest, povečujejo prepoznavnost, 
gospodarsko rast, kvaliteto življenja in ohranitev naravne in kulturne dediščine ter s tem dosežejo 
multipli učinki na terenu. 
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   Sredstva se lahko razporedijo tudi iz ukrepa 8, ki je namenjen gozdarstvu in je po trenutno znanih 
rezultatih  slabo črpan. Tako kot bi ta ukrep odprli za možnost prijave občin na ta ukrep, se lahko  
sredstva preusmerijo tudi na 19.3, kjer so občine tudi lahko partnerji v ukrepu. S povezovanjem med 
več LAS-mi pa pride do multiplega učinka ideje posamezne občine, ker se lahko v okviru 19.3 več 
podobno mislečih iz različnih območij poveže v skupen projekt, si razdeli določene tipe stroškov in z 
manjšimi sredstvi pride do bistveno višjega rezultata in učinka. 

Zahvaljujemo se vam za kooperativno sodelovanje! 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

pripravila:  

mag. Mojca Metličar 

 

        predsednik društva: 

                Aleš Zidar 
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