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Spoštovani, 

na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) smo prejeli 
vaš odziv na definicijo podeželja, opredeljeno v osnutkih dokumentov za pripravo Strateškega 
načrta SKP za prihodnje programsko obdobje, ki bi se uporabljala tudi pri določitvi upravičenih 
območij za prihodnji pristop LEADER. 

Ministrstvo je v mesecu novembru pričelo široko javno razpravo, katere namen je s širšo 
zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja po posameznih področjih 
dovolj celovite in jasne. Pripravljeni dokumenti predstavljajo osnutek analize stanja, analize 
SWOT ter opredelitev potreb za Strateški načrt SKP, ki se bo v prihodnje še dopolnjeval. Gre 
torej za delovni dokument, ki je podlaga za razpravo in nadaljnje delo pri pripravi Strateškega 
načrta SKP. 

Splošne značilnosti slovenskega podeželja in pristop LEADER so umeščeni v Specifični cilj 8 
»Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih 
območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom« (v nadaljevanju: SC8).
Glede na določbe predloga Uredbe o Strateškem načrtu in poziv Evropske komisije, da je 
potrebno v dokumentih prikazati analize stanja za podeželje ter zapisati »ozemlje uporabe« 
oziroma definicijo podeželja, se je v SC8 uporabilo sledečo opredelitev podeželja: »Za namen 
Strateškega načrta, specifičnega cilja 8, podeželje 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 %, pri čemer se področje biogospodarstva oziroma krožnega gospodarstva 
in nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji naslavlja na celotnem ozemlju Slovenije.«.  

Glede na to, da v Sloveniji ni uradne opredelitve podeželja, se je predlagana definicija pripravila 
na podlagi preučitve strokovne literature in uradnih statističnih podatkov, ki so jih opravile 
notranje delovne skupine za pripravo Strateškega načrta SKP na ministrstvu. SC8 ne 
opredeljuje samo pristopa LEADER, ampak  tudi kmetijske vsebine, zato je bil pri opredelitvi 
podeželja poleg kazalnika »št. prebivalcev po posameznih naseljih« uporabljen še dodatni 
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kazalnik »delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva v naselju«. Pri tem gre za 
dopolnilni in ne za dodatni izločilni kriterij. Seznam naselij, ki imajo število prebivalcev večje od 
10.000, po statističnih podatkih za leto 2019, se s tem ni spremenil, prav tako pa ni odstopanj 
od obsega upravičenega območja sedanjega izvajanja ukrepa LEADER. Pri prihodnjem 
pristopu LEADER ostaja torej identičnih 16 naselij, ki so opredeljena v Prilogi 2 Uredbe o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Morebitne 
spremembe seznama lahko nastanejo v nadaljnjih dokumentih za pripravo Strateškega načrta 
SKP, saj se bo sproti preverjalo zadnje razpoložljive statistične podatke. 

Omeniti velja, da so pregledi strokovne literature in analize stanja, zajeti tudi v objavljenem 
gradivu SC8, pokazali, da je omejitev upravičenega območja na naselja pod 10.000 prebivalci, 
ki je bila za ukrep LEADER uporabljena v obdobju 2007-2013 in 2014-2020, ustrezno. Z 
namenom kontinuitete izvajanja in ohranjanja učinkovitega sistema, bi z navedenim 
upravičenim območjem nadaljevali tudi v prihodnjem programskem obdobju. Ustreznost 
uporabe drugega kazalnika »delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva v 
naselju« pa se že preverja znotraj notranje delovne skupine za pripravo SC8 in se bo v primeru, 
da kriterij ni potreben za ostala kmetijska področja in za ukrep LEADER, tudi izločil iz gradiv. 

Pripravljeni dokumenti predstavljajo osnutek analize stanja, analize SWOT ter opredelitev 
potreb za Strateški načrt SKP, ki se bo glede na rezultate javne razprave še dopolnjeval in ga 
bo morala potrditi tudi Evropska komisija. 

Ob tem vas in ostale deležnike na vaših lokalnih območjih še enkrat vabimo, da k javni razpravi 
pristopite tudi preko ankete, objavljene na spletnih strani: http://program-podezelja.si/sl/skupna-
kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Marjeta Jerič, dr. Jože Podgoršek
višja svetovalka               minister

Priloge: 
- Seznam izločenih naselij

Poslano:
- Naslovniku po elektronski pošti

V vednost:
- Vsem LAS po elektronski pošti
- Gospod Aco Franc Šuštar, župan, po elektronski pošti: 

obcina@vodice.si
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- Konzorcij Zora, gospa Mojca Štepic, info@razvoj.si
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