
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

 

 

ZADEVA: Glasovanje na 19. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja (PRP) – ločeno 

mnenje 

 

Spoštovani, 

Na podlagi 14. člena Poslovnika Odbora za spremljanje PRP podajamo ločeno mnenje pri glasovanju za 

4. točko dnevnega reda 19. seje, ki je bila izvedena v torek 8. 6. 2021.  

LOČENO MNENJE: 

Točka 4: Obravnava predloga  10. spremembe PRP Republike Slovenije 2014–2020 

Sprememba PRP predvideva na Ukrepu M19 naslednje spremembe: 

- Nov podukrep 19.1.1 – pripravljalna podpora potrditev SLR za obdobje 2023-2027 v višini 

1.000.000,00 €. 

- Podukrep 19.4 – podaljšanje za 2 leti in povečanje sredstev za 2.400.000,00 €. 

- Podukrep 19.3. – povečanje zneska za 7.894.700,00 € in sprememba meril za izbor operacij. 

Lokalne akcijske skupine in DRSP se strinjamo z oblikovanjem novega podukrepa 19.1.1, ki je 

namenjen financiranju priprave novih SLR za obdobje 2023-2027. S tem bo omogočena pravočasna 

priprava novih strategiji, potrjevanje in začetek njihovega izvajanja.  

Lokalne akcijske skupine in DRSP se strinjamo z dodelitvijo dodatnih sredstev iz prehodnega obdobja 

na podukrep 19.4, ki bodo dodeljena vsem LAS ne glede na določen glavni sklad. S to spremembo se 

omogoča nemoteno delovanje LAS v prehodnem obdobju 

Lokalne akcijske skupine in DRSP se ne strinjamo s povečanjem sredstev na podukrepu 19.3 iz 

naslednjih razlogov: 

- S tolikšnim obsegom sredstev (22%) na 19.3, kjer se sredstva dodeljujejo centralizirano z 

javnim razpisom MKGP in po merilih, ki jih določa MKGP, je direktno ogrožen osnovni princip 

delovanja programa LEADER – od spodaj navzgor, kjer lokalno okolje določa prioritete, 

pripravlja in potrjuje projekte. 

- V dosedanjih pogajanjih med LASi in medresorsko delovno skupine je že bilo usklajeno stališče, 

da se bodo sredstva za izvajanje operaciji sodelovanja v novem obdobje dodelila neposredno 

LAS v okviru 19.2. Smatramo, da bi takšen dogovor morali spoštovati tudi za sredstva iz 

prehodnega obdobja. 

- S prenosom sredstev na 19.3 v tolikšnem obsegu se drastično zmanjšuje obseg sredstev za 

izvajanje projektov lokalnega razvoja v okviru podukrepa 19.2. Predlagana prerazporeditev v 

višini 7.894.700,00 € predstavlja več kot 20 % vseh sredstev, ki jih imamo LAS na voljo v 



sedanjem programskem obdobju za izvajanje operaciji 19.2. Večina LAS bo s takšno 

prerazporeditvijo ostala v prehodnem obdobju brez sredstev za izvajanje lokalne strategije 

razvoja, kar bo negativno vplivalo na prepoznavnost LAS v okolju, posledično pa bo zaradi 

zmanjšanja obsega dela prišlo do odpuščanja strokovnega kadra pri vodilnih partnerjih. 

- Predlagamo, da se sredstva, ki so s spremembo PRP predvidena za 19.3 prerazporedijo na 

podukrep 19.2. S temi sredstvi bodo LAS lahko aktivno pripevale k lokalnemu razvoju v 

prehodnemu obdobju. Ocenjujemo, da časovni okvir izvajanja prehodnega obdobja omogoča 

pravočasno izvedbo vseh aktivnosti do leta 2025. 

V preteklih dneh smo na pobudo MKGP aktivno usklajevali vsebino predlaganih sprememb za 

ukrep M19 in z izraženo pripravljenostjo za skupno delovanje našli nekatere rešitve, ki vseeno 

omogočajo nadaljnje izvajanje programa LEADER. Uskladili smo merila za izbor operaciji 

sodelovanja v okviru podukrepa 19.3 in v skladu z dogovorom pričakujemo, da bomo v nadaljnjih 

pogovorih v čim večji meri uskladili tudi podrobna merila in pogoje javnega razpisa za izbor 

operaciji 19.3. 

 

Prosimo, da se zgoraj navedeno ločeno mnenje v skladu z 14. členom Poslovnika izrazi v zapisniku 

seje. 

 

S spoštovanjem, 

 

Mag. Roman Medved 

Predstavnik lokalnih akcijskih skupin 

 

Aleš Zidar 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) 

 

Ljubljana, 8. 6. 2021 
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