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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
 

Dr. Jože Podgoršek, minister 

 

Ljubljana, 18. 11. 2020 

 

Zadeva: Izvajanje pristopa CLLD – mnenje Društva za razvoj slovenskega podeželja 

Veza: dopis MKGP št.33157-5/2020/17 

 

Spoštovani, 

 

prejšnji teden ste z dopisom št.33157-5/2020/17 javnost seznanili z novo definicijo podeželja, 
ki se bo uporabljala pri določitvi upravičenih območji za sklad EKSRP v programu LEADER.  
Sklad EKSRP naj bi po novem podpiral projekte na podeželju, ki obsega vsa naselja z manj kot 
10.000 prebivalcev in v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva 
v tem naselju, višji kot 15 %. 

Definiciji upravičenega območja za program LEADER je s tem dodan nov izločilni kriteriji, ki 
po našem mnenju drastično zmanjšuje upravičeno območje in s tem ogroža uspešen razvoj 
podeželja in zmanjšuje potencial za črpanje EU sredstev. Takšna definicija podeželja je za nas 
popolno presenečenje in ne sledi povezanemu izvajanju programa CLLD na zaključenem 
območju, po principu od spodaj navzgor. 

Predlagana uvedba dodatnega omejitvenega kriterija je v nasprotju z generalno usmeritvijo 
kmetijske politike in strategije razvoja podeželja, v kateri si prizadevamo, da bi vključili v 
program LEADER/CLLD čim večji del države. V dosedanjem izvajanju programa LEADER se je 
pokazalo, da je tak pristop široke teritorialne pokritosti smiseln, učinkovit in spodbuja 
enakomerni razvoj na celotnem teritoriju Slovenije. Predlog dodatnih omejitev na operativni 
ravni je v konfliktu z dogovorjenimi in usklajenimi, predvsem pa nadrejenimi strateškimi 
dokumenti. Zavedati se moramo, da je podeželje veliko več kot le kmetijstvo. Vključuje 
podjetništvo, izobraževanje, zdravstvo, socialo, javne storitve…, in le z razvojem vseh 
navedenih dejavnosti bomo preprečili depopulacijo in nadaljnje praznjenje podeželskega 
prostora. 

Iz gradiva je razvidno, da so različni deležniki, ki so neposredno ali posredno vključeni v 
izvajanje pristopa CLLD/LEADER, v zadnjih mesecih na vaš naslov posredovali pobude za 
oblikovanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Iz naštetih pobud ni nikjer 
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razvidno, da bi kdorkoli od deležnikov posredoval pobudo po spremembi upravičenega 
območja. Prav tako ni razvidno, da bi kdorkoli od udeleženih razpolagal z informacijo, da bo 
prišlo do spremembe upravičenosti na nivoju naselij, zato se pojavlja vprašanje, kako je prišlo 
do spremembe, da bo sklad EKSRP podpiral izvajanje projektov v naseljih pod 10.000 
prebivalcev in z najmanj 15% KMG v okviru števila gospodinjstev.  

Naveden predlog nove definicije podeželja ni bil obravnavan na sejah  Delovne skupine za 
razvoj podeželja v programskem obdobju 2021-2027, niti na drugih delovnih sestankih, kjer 
smo skupaj z vami obravnavali izvajanje CLLD. 

Iz vaših elektronskih sporočil, ki ste jih posredovali 12. 11. 2020 in 13. 11. 2020, je razvidno, 
da ste definicijo podeželja v okviru izvajanja CLLD opredelili na podlagi podrobnih analiz stanja, 
ki ste jih pripravili na MKGP in da sprememba glede na programsko 2014-2020 ne predvideva 
večjih odstopanj.  

Po naših hitrih preverjanjih in preračunih po posameznih LAS, na osnovi razpoložljivih 
podatkov in informaciji, nova definicija podeželja drastično zmanjšuje upravičena območja 
za izvajanje programa LEADER. Po hitrem pregledu skoraj vsa večja naselja (sedeži občin,..) 
ne izpolnjujejo dodatnega kriterija (naselja v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, glede 
na vsa gospodinjstva v tem naselju, višji kot 15 %). 

Prosimo, da v skladu z informacijami, ki ste jih zapisali, posredujete: 

• Analizo stanja iz katere izhaja, da se izvaja CLLD v okviru definicije, ki ste jo izpostavili, pri čemer 

prosimo tudi za argumentacijo smiselnosti/potrebnosti dodanega novega pogoja, t.j. najmanj 

15% delež KMG. Prav tako prosimo tudi za podatek kdo je sodeloval pri pripravi te analize. 

• Seznam naselij, ki se bodo v okviru EKSRP podpirala v novem programskem obdobju in 

metodologijo določitve naselji z vsemi relevantnimi statističnimi podatki, ki so uporabljeni pri 

pripravi seznama. 

• Prosimo, če navedete evropsko direktivo, ki od držav članic zahteva navedeno omejitev.  

Glede na vaše podane informacije, pozdravljamo razmislek in odločitev v smeri dviga 
odstotka razpoložljivih sredstev za izvajanje programa LEADER. Hkrati pa je zaskrbljujoč 
predlog o 1 % deležu sredstev iz ESRR in ESS+, saj to pomeni v absolutnih vrednostih cca 
tretjinsko znižanje sredstev za CLLD v primerjavi s sedanjim obdobjem. 

Kot navajate v dopisu, imate vse podatke že zbrane in gre v tem primeru zgolj za 
posredovanje že obstoječih dokumentov, zato v izogib nadaljnjim nesporazumom 
pričakujemo takojšen odgovor z vsemi relevantnimi informacijami o določitvi nove definicije 
podeželja.  

 

S spoštovanjem! 

     

Predsednik Komisije za CLLD pri DRSP  Predsednik DRSP 

Mag. Roman Medved  Aleš Zidar 

 


