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POVZETEK
Skupni kmetijski politiki in razvoju podeželja je na ravni EU namenjene veliko pozornosti
in tudi precej denarja. V preteklem programskem obdobju izvajanja Programa razvoja
podeželja 2007–2013 se je v Sloveniji prvič izvajal program LEADER. Predstavljen je potek
njegovega izvajanja v Sloveniji ter primerjava v izbranih državah, kjer je tradicija izvajanja
daljša. S pomočjo programa LEADER in sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) je možno izvajati projekte, ki so namenjeni razvoju podeželja
in dvigu kvalitete bivanja na podeželskih območjih. Lokalne akcijske skupine (LAS) so
tiste, ki upravljajo določena geografsko zaključena območja ter predstavljajo
administrativno in tehnično pomoč prijaviteljem projektov. Na eni strani je predstavljen
pomen njihove vloge pri upravljanju projektov razvoja podeželja, med drugim, ali so bila
sredstva, namenjena izvajanju programa LEADER v preteklem programskem obdobju,
uspešno izkoriščena, hkrati pa je predstavljen vidik prijaviteljev projektov razvoja
podeželja na območju izbrane LAS, to je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, katere
upravljavec je Razvojna agencija Kozjansko. Predstavljena je njena vloga, pregled
izvedenih projektov ter njihov vpliv na omenjeno območje. Prav tako so opisani prijava na
razpis, kriteriji za izbor projektov, izvedba projekta, izdaja zahtevka in vodenje projekta
ter predlagane spremembe. V novem programskem obdobju pa se je potrebno vprašati,
kaj nam prinaša Evropa 2020 in kam je usmerjena Skupna kmetijska politika 2014–2020
ter znotraj nje, kaj se bo dogajalo s programom LEADER in kakšno bo njegovo mesto v
prihodnje.
Ključne besede: razvoj podeželja, LEADER, upravljanje projektov, lokalna akcijska
skupina, skupna kmetijska politika.
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SUMMARY
English title: Organizing and Managing Rural Development Projects in the
Republic of Slovenia on Case Study LAG »From Pohorje to Bohor«
At the European Union level the Common Agricultural Policy and Rural Development are
very important issues and EU devotes a lot of interest and money for their
implementation. In the previous programming period of the implementation of the Rural
Development Programme 2007-2013 the LEADER programme was implemented for the
first time in Slovenia. We have presented its implementation in Slovenia and comparison
of selected countries, where the programme is implemented for a longer time. With the
help of the LEADER programme and the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) it is possible to implement projects aimed at rural development
and improved quality of life in rural areas. Local action groups (LAG) are managers of the
closed geographical areas and act as administrative and technical assistance to project
applicants. Firstly we have presented the importance of their role in the management of
rural development projects and among other things, whether the funds available for the
implementation of the LEADER programme in the previous programming period have
been successfully used. On the other hand we have presented the aspect of applicants of
the rural development projects in the area ofthe selected LAG "From Pohorje to Bohor",
the manager of which is Development Agency Kozjansko. We have presented the role of
the manager, overview of the implemented projects and their impact on the area. Also
the application to call for proposals is described, the criteria for project selection, project
implementation, issuing the payment claim, management of rural development projects,
and the proposed changes. In the new programming period it is necessary to ask what
Europe 2020 will bring and where the Common Agricultural Policy from 2014 to 2020 is
directed. And within it what will happen to the LEADER programme and where will be its
place in the future.

Key words: rural development, LEADER, project management, local action group,
common agricultural policy.
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1 UVOD
Po reformi Skupne kmetijske politike (SKP) je razvoj podeželja na ravni Evropske unije
(EU) vse večjega pomena. Glavni namen SKP je pomoč podeželskim območjem pri
spopadanju z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi. Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 so bila določena bistvena pravila, ki so urejala politiko razvoja podeželja v
programskem obdobju 2007–2013. S sprejetjem Programa razvoja podeželja (PRP) RS
2007–2013 je Slovenija takrat vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je bila
upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP). S PRP 2007–2013 je Slovenija izvajala ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih
je bila pri tem novost os LEADER (4. os), ki je bila namenjena spodbujanju odločanja o
razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij, po pristopu »od spodaj navzgor«.
Politika razvoja podeželja 2007–2013 je bila tako usmerjena v štiri področja: 1. večja
konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva; 2. večja skrb za okolje in podeželje; 3. večja
kakovost življenja in diverzifikacija podeželskega gospodarstva; 4. razvoj podeželja z
lokalnim pristopom »od spodaj navzgor«, t. j. skozi partnerstva in mreže izmenjav in
izkušenj. Zadnja, četrta os, ki temelji na spoznanjih pobude LEADER, je bila torej
namenjena pomoči podeželskim skupnostim pri upoštevanju dolgoročnih možnosti njihove
lokalne regije, tako da je podpirala izvajanje integriranih, visoko kakovostnih in originalnih
strategij za trajnostni razvoj. Programsko obdobje 2007–2013 je tako v svojih aktih
predstavljalo izjemno priložnost za usmeritev sredstev iz novega EKSRP na gospodarsko
rast, odpiranja novih delovnih mest in trajnostni razvoj. Kaj se je dejansko dogajalo v
preteklem programskem obdobju 2007–2013, kakšni so rezultati in kaj prinaša Evropa
2020 ter znotraj nje SKP in razvoj podeželja v prihodnje?
Pridobivanje sredstev iz evropskih skladov je (še) vedno aktualno. Evropska sredstva,
namenjena državam članicam EU, so osrednjega pomena tudi za našo državo in njene
prebivalce. Ker bo v magistrskem delu osrednja tema razvoj podeželja, le-to prikazuje,
katera in koliko sredstev EU namenja razvoju podeželja, kakšen je pri tem delež naše
države ter kako je Slovenija uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev, ki so namenjena
razvoju podeželja, kdo so končni prejemniki teh sredstev ter v kaj jih vlagajo. Magistrsko
delo bo omejeno na en vir financiranja, in sicer na EKSRP, saj bo obravnavano področje
razvoj podeželja v Sloveniji ter razvijanje kakovosti življenja na podeželju.
Črpanje sredstev iz EU poteka iz več različnih skladov in v medijih je dnevno slišati novice,
koliko sredstev je bilo (ne)uspešno koriščenih, koliko je novoustanovljenih podpornih
institucij in združenj, kot so med drugim tudi razvojne agencije, lokalne akcijske skupine,
ter kakšni projekti so bili ali bodo izvedeni. Mnogo manj je slišati o tem, kakšna je sploh
njihova vloga pri pomoči prijav na razpise, izvedbi projektnih aktivnosti in poročanju
pristojnim organom. Ta vprašanja pa se porajajo mnogim prebivalcem. Nekateri med
njimi imajo še vedno občutek, da gre za neke abstraktne ustanove, nepotrebno in
nepomembno administracijo ter izvajanja projektov, ki so sami sebi namen. Ali je temu
res tako, je med drugim predstavljeno v delu.
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Območje, ki bo podrobneje obravnavano v magistrskem delu, sodi v »večno nerazvito«
področje Kozjanskega, in tudi zato je izbrana glavna tema obravnave pomen razvoja
podeželja, s pomočjo koriščenja evropskih sredstev iz EKSRP. V Sloveniji se razvoju
podeželja namenja pomembna vloga in te pomembnosti bi se morali zavedati tudi vsi
njeni državljani, saj je Slovenija »zelena« dežela, s čigar nazivom se mnogokrat postavlja
v tujini, in zdi se, da s(m)o na to »neokrnjenost« narave še kar ponosni tudi njeni
prebivalci. Toda, ali znamo to izkoristiti v svoj prid? V pravi razvoj podeželja? V razvoj
turizma na podeželju? Ustvarjanja novih delovnih mest? Vključiti marginalne skupine? Dati
priložnost mladim? Spodbujati podjetništvo na podeželju? Ohranjati to naravno danost in
bogastvo ter hkrati spodbujati kakovosten razvoj podeželja?
Projekti so naš vsakdanji kruh. Želimo ali ne, se ves čas ukvarjamo s projektnimi
aktivnostmi in te so postale večinski del, tako privatnega kot poslovnega življenja.
Popularizirano besedišče, kjer se zdi, da se ves čas in vsepovsod ukvarja samo še s
projekti. Toda, kaj se skriva za tem? Kaj so pravzaprav projekti? Kako jih organiziramo in
upravljamo? In kakšne rezultate prinašajo? Organiziranje in upravljanje projektov sta
posebni veščini, ki zahtevata določeno znanje in primeren odnos vseh vključenih akterjev.
V teorijah imata več opredelitev, skupni imenovalec pa je ustrezna oblika strukture
oblikovalcev odločitev ter primerno vodenje teh odločitev, ki imajo glede na izbor le-teh,
za posledico bolj ali manj uspešno izpeljane projekte. V magistrskem delu bo predstavljen
vidik organiziranja in upravljanja tako imenovanih projektov razvoja podeželja, ki ga
zagovarja metoda oziroma pobuda LEADER. LEADER, ki pomeni »Links between actions of
rural development« ali »Liaison Entre Actions de Developpement de`l Economie Rurale«
oziroma slovensko »Povezave med ukrepi za razvoj podeželja«, je bil sprva uveden kot
»pobuda Skupnosti« in financiran iz strukturnih skladov EU, s ciljem izboljšati razvojne
možnosti podeželskih območij. Z letom 2007 je bil pristop LEADER vključen v splošno
politiko razvoja podeželja EU, kar pomeni, da je bil vključen v nacionalne in regionalne
splošne programe za razvoj podeželja, ki jih podpira EU, skupaj s številnimi drugimi osmi
za razvoj podeželja. Program oziroma pobuda LEADER je bil v programskem obdobju
2007–2013 prvič vključen v PRP tudi v Sloveniji in je predstavljal, kot že omenjeno, 4.
razvojno os. Ker je bil to nov program, s kratko zgodovino v Sloveniji, bo program
LEADER pomemben del predmeta preučevanja magistrskega dela, in sicer v smislu, kako
se je medtem uveljavil pri nas in kakšne izkušnje imajo z njim v izbranih državah v tujini.
V delu bo predstavljena vloga, ki jo je imela pobuda v programskem obdobju 2007–2013,
ter kakšne spremembe prinaša novo programsko obdobje 2014–2020.
Razvoj podeželja je namreč izredno pomembno področje tudi na ravni EU, kjer podeželska
območja pokrivajo kar 91 % ozemlja in na njih živi več kot 56 % prebivalstva iz držav
članic EU. Krepitev politike razvoja podeželja je zato splošna prednostna naloga EU. V
delu bo podrobneje obravnavana zelo ozka tema razvoja podeželja, ki bo predstavljena na
primeru koriščenja evropskih sredstev iz EKSRP ter znotraj tega namenjenih sredstev za
delovanje programa LEADER.
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Namen magistrskega dela je v prvi vrsti ponuditi pomoč projektni pisarni LAS na RA
Kozjansko. Ob zaključenem programskem obdobju 2007–2013 je bilo potrebno narediti
evalvacijo preteklega obdobja izvajanja programa ter se temeljito pripraviti na pričetek
izvajanja novega programskega obdobja 2014–2020, za katerega bo potrebno pripraviti
tudi nove strateške dokumente, sploh ključnega med njimi – Strategijo lokalnega razvoja.
Ker na območju, ki bo obravnavano v delu, doslej še ni bila izvedena raziskava med
prijavitelji projektov ter evalvacija izvedenih projektov, bo torej glavni namen dela
pridobiti te podatke, ki bodo v največji meri, kot že omenjeno, uporabni za lokalno
LEADER pisarno. Na enem mestu pa bo tudi predstavljena organizacijska struktura
programa LEADER, njegovi organi upravljanja ter značilni pristopi izvajanja programa,
opisan celoten proces, od prijave do izvedbe in zaključka projekta, ovrednoteno trenutno
stanje in prikazane smernice, ki naj bi bile vodilo v prihodnje, zato lahko delo služi tudi kot
pripomoček zainteresirani javnosti oziroma bo morda kdo prepoznal priložnost za
uresničitev lastne ideje, s pomočjo evropskih sredstev, ki so namenjena razvoju podeželja.
Temeljni cilj magistrskega dela bo predstaviti trenutno organiziranost in upravljanje
projektov razvoja podeželja na primeru metode LEADER v Sloveniji v primerjavi z
izbranima državama iz tujine ter podrobneje delovanje metode predstaviti v izbrani LAS,
to je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, pri tem pa predlagati spremembe in izboljšave. Hkrati
bodo zasledovani tudi številni podcilji, in sicer uvodoma predstaviti obstoječo
institucionalno in pravno organiziranost ter pretok financ iz ravni EU do končnega
prejemnika. V nadaljevanju dela pa se podrobneje posvetiti prednostnim nalogam za
doseganje ciljev pobude LEADER, ki je v preteklem programskem obdobju predstavljala
novost in čigar namen je bil usmerjen predvsem v pridobitev strokovnih znanj, animacijo
območij, vzpostavitev javno-zasebnih lokalnih partnerstev in razvojnih strategij, podpori
izvajanja lokalnih razvojnih strategij ter podpori pri sodelovanju in povezovanju med
lokalnimi akcijskimi skupinami. Cilj je podrobno predstaviti program LEADER, njegovo
organiziranost in delovanje v Sloveniji ter še posebej njegovo delovanje predstaviti na
manjšem zaokroženem področju območja sedmih občin, ki se nahaja na jugovzhodu
Slovenije in združuje Dravinjsko oziroma Pohorje s Paškim Kozjakom ter severozahodni
del Kozjanskega do Bohorja. Eden izmed pomembnih ciljev dela je tudi pridobiti pogled iz
obeh strani – prijaviteljev/izvajalcev projektov in upravljavcev/nadzornikov – ter potegniti
skupen zaključek, kje so prednosti in kje pomanjkljivosti prijavljenih aktivnosti, izvajanja
projektov, administrativnih postopkov pri izvajanju in poročanju o projektnih aktivnostih
ter navsezadnje ugotoviti dolgoročne naravnanosti projektov.
Magistrsko delo bo temeljilo na teoretičnih spoznanjih, podatkih pridobljenih z raziskavo
med upravljavci LAS in prijavitelji projektov v izbrani LAS, ter lastnih izkušnjah pri delu. Za
podrobnejše raziskovanje in pripravo teoretičnega dela bo uporabljena domača in tuja
literatura, strokovni članki in ostali viri, empirični del pa bo temeljil na analizi pridobljenih
rezultatov z anketnimi vprašalniki, torej s kvantitativno metodo.
Kot že omenjeno, bo delo razdeljeno na dva dela – teoretičnega in empiričnega. Prvi del
bo namenjen predstavitvi trenutne institucionalne in pravne organiziranosti ter upravljanja
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projektov razvoja podeželja v RS in na ravni EU ter primerjavi z izbranima državama v
tujini. Empirični del pa bo osredotočen na črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja
na omejenem območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki skupaj zajema področje sedmih
občin in kot zaokrožena celota predstavlja podeželsko območje s podobnimi značilnostmi
ter predvsem s skupnim ciljem – doseči trajnostni in celostni razvoj podeželja, katere
upravljavec je RA Kozjansko. V tem delu bo predmet preučitve vloga RA Kozjansko kot
upravljavca LAS. Predmet posebne obravnave bo evalvacija že izvedenih projektov za
razvoj podeželja od začetka izvajanja programskega obdobja 2007–2013 ter raziskava
mnenja izvajalcev teh projektov na eni strani ter raziskava mnenj upraviteljev na drugi.
Prav tako bo predmet preučevanja administrativni postopek od prijave do izvedbe
projekta za razvoj podeželja. Predstavljeno bo, za kaj so bila sredstva porabljena in
kakšen pomen so imeli oziroma imajo ti projekti na razvoj podeželja, omenjenega
področja. Pri tem primerjati izvedene projekte z analizo razvojnih programov, kakšna so
bila izhodišča prijavljenih projektov in kakšen je bil končni rezultat izvedenih. Zasledovani
cilj bo tudi predstavitev pričakovanj in problemov na eni strani prijaviteljev projektov ter
na drugi strani organov upravljanja.
Glede na zasledovane cilje magistrskega dela in predmet preučevanja so zastavljene
naslednje glavne trditve ali hipoteze, ki bodo tekom dela dokazane ali zavržene:
HIPOTEZE
o

Slovenija je uspešna pri črpanju evropskih sredstev iz naslova Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

o

Prijavitelji projektov za razvoj podeželja potrebujejo strokovno pomoč pri projektni
prijavi.

o

Upravljanje projektov razvoja podeželja v izbranih državah je uspešnejše kot pri
nas.

o

Možno je poenostaviti in izboljšati administrativne postopke na ravni od prijave,
izvedbe in financiranja projekta.

Magistrsko delo bo podrobneje obravnavalo ozek segment področja, ki nima tako
zanemarljivega pomena na okolje. Pomen razvoja podeželja ima pomembno vlogo, tako
na ravni EU kot v Sloveniji. Sredstva, ki so namenjena razvoju podeželja in kakovosti
bivanja na podeželju, predvsem sredstva iz programa LEADER, so pomemben dejavnik, ki
lahko prispeva k ohranjanju okolja in oživitvi podeželja. Posledično z razvojem podeželja
se odpirajo in ustvarjajo nova delovna mesta, se razvija (eko)turizem, ohranja se narava
…, kakovost bivanja na podeželju pa je lahko še bistveno večja. Pri tem se porajata
pomembni vprašanji, ali prijavitelji projektov resnično prepoznajo možnosti dolgoročnega
razvoja dejavnosti oziroma predmeta prijave ali jih zanimajo samo sredstva, ki se zdijo na
prvi pogled enostavno pridobljena. In ali je celoten model organiziranja in upravljanja
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projektov razvoja podeželja dobro naravnan in se izvajajo projekti, ki imajo vpliv na razvoj
podeželja, ali gre zgolj za porabo sredstev, ki so temu namenjena.
Z magistrskim delom se želi preučiti obstoječa organiziranost in upravljanje projektov
razvoja podeželja pri nas in v tujini, primerjati izkušnje, preveriti, ali je obstoječe stanje
organiziranosti in upravljanja optimalno, ter prepoznati, kaj bi bilo dobro iz tujine prenesti
tudi k nam. Obsežna administracija, ki je prisotna od priprave razpisa, prijave na razpis,
izbor projektov, izvajanja projektov do končnega poročanja, ni zanemarljiva, zato se skozi
delo želi pridobiti informacije, ali je v praksi res pomembna v tako velikem obsegu in
kakšno delo to predstavlja na eni strani upravljavcu in na drugi prijavitelju, ali so
prijavitelji že dovolj poučeni o pripravi projektne dokumentacije in nadaljnji izvedbi
projekta in kakšna je tu vloga upravljavca. Navsezadnje pa želi delo razbiti vsaj kanček
abstraktnosti, ki jo nekateri vidijo v projektih in projektnih aktivnostih, ter dokazati, da je
z vsakim projektom, ne glede na doseženi končni rezultat, vloženega ogromno ur dela in
truda vseh akterjev v procesu izvajanja projekta.
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2 POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA V RS
Slovenija je mlada država, ampak glede na to, da podeželje obsega več kot 90 % ozemlja
in dobro polovico prebivalstva, mora biti politika razvoja podeželja dobro zastavljena in
ena ključnih politik, saj je »podeželje še vedno eden najpomembnejših dejavnikov
gospodarskega razvoja in družbenega življenja« (Kovačič, 2012, str. 5).
Zgodovina razvoja podeželja sega v 80. leta preteklega stoletja, ko je Slovenija v okviru
kmetijske politike začela izvajati posamezne ukrepe razvoja podeželja, nekaj let kasneje,
natančneje leta 1993, pa je bila sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, s
katero je kmetijstvo dobilo večnamensko vlogo, in sicer poleg pridelave hrane, tudi
prostorsko, okoljsko in socialno vlogo (Primožič, 2012, str. 4).
Naslednji pomembnejši mejniki v politiki razvoja podeželja RS so:
o

Leta 1990 so bila določena območja z omejenimi naravnimi dejavniki, katerim so bila
namenjena dodatna sredstva za spodbujanje kmetijske dejavnosti.

o

Program reforme kmetijske politike 1999–2002 je med drugim predlagal program
strukture pomoči in novo vlogo razvoja podeželja.

o

Leta 2001 je bil sprejet prvi Slovensko kmetijsko-okoljski program (SKOP), z
namenom povečanja kmetijske proizvodnje, ki bo varovala naravo in zdravje ljudi,
zagotavljala trajnostno rabo naravnih virov, omogočala biotske pestrosti in kulturne
krajine.

o

Leta 2003 je Slovenija začela črpati sredstva predpristopne pomoči EU za izvajanje
ukrepov politike razvoja podeželja iz programa SAPARD.

o

Z vstopom v EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajalo razvoj
podeželja v okviru Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada
(EKUJS).

o

Program razvoja podeželja 2004–2006 (PRP 2004–2006) je izvajal ukrepe SKOP,
plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), zgodnjemu
upokojevanju ter podpiral izvajanje EU standardov na kmetijskih gospodarstvih.

o

Enotni programski dokument RS 2004–2006 (EPD) je kmetijstvo obravnaval znotraj
tretje prednostne naloge in prispeval k večji konkurenčnosti kmetijskega, živilskega in
gozdarskega sektorja ter spodbujal učinkovito rabo virov na podeželju.

o

Program razvoja podeželja 2007–2013 (PRP) je Slovenija izvajala v okviru Evropskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), z glavnimi cilji, kot so večja konkurenčnost,
ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj podjetništva in inovativnosti, naložbe v znanje
in izkušnje.
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o

Pomemben dokument, ki je še v fazi nastajanja in sprejemanja, pa je Skupna
kmetijska politika proti letu 2020, ki zajema vizijo in cilje SKP po letu 2013.

2.1 RAZVOJ PODEŽELJA
Skupna kmetijska politika EU poudarja, da mora razvoj podeželja zagotavljati enake
možnosti vsem slojem prebivalstva na podeželju in Evropska skupnost v svojih
dokumentih daje možnost razvoja kmetijstva in podeželja vsem svojim članicam. Od vsake
posamezne države članice pa je nadalje odvisno, ali zna to možnost izkoristiti maksimalno
v svoj prid. Kmetijstvo, kot dejavnost na podeželju, še vedno prevladuje, kmečko
prebivalstvo pa ni nujno vedno več v večini. Problem kmetijstva se kaže tudi v tem, da
samo kmetijstvo kot tako kmetijam ne daje več dovolj dohodka. Že Evropska politika
razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 je med svoje glavne cilje postavljala tudi pomen
pospeševanja razvoja novih gospodarskih vej v okviru kmetij in izven kmetijstva, na način,
da ne prihaja do konfliktnih situacij zaradi različnih interesov in potreb posameznih skupin
prebivalcev, saj mora biti razvoj skladen in uravnotežen, nova perspektiva pa daje še
dodatno težo podnebnim spremembam, trajnostni proizvodnji hrane, trajnostnemu
upravljanju naravnih virov ter uravnoteženemu ozemeljskemu razvoju. Zato je potrebno
dobro vedeti, kam in kako usmerjati razvoj, kar posledično pomeni, da je potrebno imeti
na ravni države odlično zastavljene dolgoročne strategije ter učinkovit, sistemski način
upravljanja razvoja. Ta mora omogočati, da države članice sanirajo svoje kmetijstvo v
skladu z drugimi razvojnimi politikami, sploh tam, kjer je to šibko. Razvojni potencial
podeželja je sestavljen iz razvojnega potenciala posameznih kmetij in tu lahko ima pri
koraku naprej veliko in pomembno vlogo pristop LEADER, ki predstavlja pristop »od
spodaj navzgor« po načelu subsidiarnosti, kar pomeni ravno to, da je potrebno imeti in
dograjevati orodja za razvojno načrtovanje in sprotno usmerjanje kmetijstva in
gozdarstva, tako na nacionalni ravni kot na ravni posamične kmetije. V razvitih državah
članicah EU, kjer se zavedajo pomembnosti kmetijstva in podeželja in kjer verjamejo v
znanost in moč inovacij, ta dva vzvoda uspešno uporabljajo in nadgrajujejo z vso podporo
politike.
Celotna politika razvoja podeželja, prednostne naloge PRP, aktivnosti in ukrepi, odsevajo
nacionalne prioritete, ki so skladne z evropsko strategijo in opredeljene v NSN.
Ravnovesje med ključnimi področji ukrepanja na nacionalni ravni je skladno z
najpomembnejšimi evropskimi smernicami in usmeritvami na tem področju. Gre za
skladnost med konkurenčnostjo kmetijstva, živilstva in gozdarstva, varovanjem okolja in
ohranjanjem kulturne krajine ter izboljšanjem kakovosti življenja v podeželskih območjih
in spodbujanjem diverzifikacije.
V skladu s strateškimi smernicami Skupnosti mora politika razvoja podeželja podeželskim
območjem pomagati, da dosežejo cilje večje konkurenčnosti, ustvarjanja delovnih mest in
inovativnosti. Potrebna je večja osredotočenost na naložbe v ljudi, znanje in izkušnje, v
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kapital v kmetijskem in gozdarskem sektorju, v nove načine izvajanja okoljskih storitev in
ustvarjanje več in boljših delovnih mest na podeželju.
Povzeto po smernicah preteklega programskega obdobja PRP 2007–2013, politika razvoja
podeželja pomaga podeželskim območjem, da izpolnjujejo svoj potencial kot privlačen kraj
za naložbe, delo in življenje. S tem, ko so vse aktivnosti prilagojene stanju okolja in
narave, neposredno podpira trajnostni razvoj. Razvoj podeželja prispeva k povečanju
konkurenčnosti v kmetijskem in živilskem sektorju, pri čemer velja izpostaviti inovacije in
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Za spodbujanje inovacij in podjetništva so
pomembne lokalne pobude (npr. LEADER), ki prispevajo k ustvarjanju novih delovnih
mest, zvišanju dohodkov in promocij enakih možnosti na podeželju. Prav tako so
pomembne podpore za razširitev dejavnosti. Precejšen vir dohodka in zaposlitvenih
možnosti na podeželju predstavljajo tudi z okoljem povezane aktivnosti, kot je npr.
turizem. Poleg politike razvoja podeželja so za razvoj podeželskega območja pomembne
tudi druge politike, predvsem ukrepi strukturnih skladov. Slovensko kmetijstvo in živilstvo
sta za učinkovito delovanje v razmerah enotnega trga premalo konkurenčni. Še vedno so
opazne posledice preteklih politik, kar se kaže v majhnih, razpršenih kmetijah, kjer je
kmetijstvo najpogosteje le dodatna dejavnost zaposlenim v drugih sektorjih (PRP 2007–
2013, 2007, str. 73).
Strateški družbeni cilj je uravnotežen razvoj podeželskih območij Slovenije s krepitvijo
večnamenske vloge kmetijstva in v skladu s splošnim načelom trajnostnega razvoja.
Vsebine in prednostne naloge na področju razvoja podeželja so v preteklem programskem
obdobju, tako v EU kot tudi v Sloveniji, označevale tri glavna področja: konkurenčnost
kmetijstva, živilstva in gozdarstva, okolje ter diverzifikacijo in kakovost življenja. Ta
področja označujejo v dokumentih razvoja podeželja tri osi, katerim je dodana še četrta
os – LEADER, ki naj bi združevala vse te cilje.
Sredstev, namenjenih za razvoj podeželja, je bilo v obdobju 2007–2013 iz EKSRP cca 900
MIO EUR, z dodatnim obveznim sofinanciranjem proračuna RS je bilo skupnih javnih
sredstev cca 1.158 MIO EUR. Delež sofinanciranja se je spreminjal glede na osi in je
znašal od 20 % do 25 %. Delež sredstev, ki so bila namenjena izvajanju ukrepov, pa po
letih upadajo, s skoraj 150 MIO EUR v letu 2007 na 112 MIO EUR v letu 2013 (MKO,
2012).
2.1.1 PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007–2013
»Podeželje razvijamo za ljudi z namenom, da bodo živeli tam še naprej in da bodo živeli
dostojno življenje. Razvoj mora v prvi vrsti omogočati vedno kakovostnejše
zadovoljevanje bioloških in duhovnih potreb ljudi in spodbujati odkrivanje in ohranjanje
identitete posameznika, kraja in naroda. Identiteta je tisto, kar nas loči od drugih, zaradi
česar smo jasno razpoznavni, enkratni in izvirni. V tem evropska politika razvoja podeželja
vidi ključno osnovo za izgradnjo konkurenčnih prednosti v posameznih članicah Evropske
Skupnosti« (Jagodič, 2006, str. 69).
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Z vstopom Slovenije v EU je bilo potrebno prilagoditi tudi vso domačo zakonodajo in
dokumente prilagoditi evropski ter tako postati del skupnega trga, skupne kmetijske
politike. V programskem obdobju 2007–2013 so postale v ospredju poleg kmetijstva tudi
druge prioritete, vezane na okoljsko osveščenost ter aktivnejšo politiko zaposlovanja na
podeželju. To je pomenilo veliko spremembo predvsem za podeželsko prebivalstvo, ki je
bilo pred tem programskim obdobjem vajeno na povsem drugačen pristop pri pridobivanju
pomoči in nepovratnih sredstev.
Program razvoja podeželja Republike Slovenije (RS) za obdobje 2007–2013 (v
nadaljevanju PRP 2007–2013) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske
komisije, ki je predstavljal programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Pripravljen je bil v skladu z Uredbo (ES)
št. 1698/2005, Uredbo (ES) št. 1290/2005, Uredbo (EK) št. 1974/2006, Uredbo (EK) št.
1320/2006, Uredbo (EK) št. 1975/2006, Uredbo (EK) št. 1848/2006 in Sklepom Sveta
2006/144/EC. Pokrival je celotno ozemlje RS in Slovenija je bila na nivoju »NUTS 2« ena
regija in je bila tako v celoti upravičena do pomoči v okviru cilja konvergence. Program
odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize
danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva ter vpetosti teh gospodarskih panog v
dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge prispevajo k
učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU.
Podlaga za pripravo PRP 2007–2013 je bil Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja
2007–2013, čigar splošni cilj je uravnotežen in trajnosten razvoj podeželskih območij
Slovenije. Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se politika razvoja
podeželja osredotoča na tri temeljne cilje:
Os 1: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva.
Os 2: Podpiranje upravljanja z zemljišči in izboljšanje okolja.
Os 3: Izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gospodarske dejavnosti.
Vsakemu posameznemu cilju v PRP je ustrezala tematska os, vse pa je dopolnjevala
četrta, tako imenovana »metodološka« os, ki je bila namenjena pristopu LEADER. Slednja
spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu
»od spodaj navzgor«. V vsaki od teh osi so se izvajali različni ukrepi, ki so bili razdeljeni
po prednostnih nalogah in so bili namenjeni različnim upravičencem ter podpirali različne
vsebine.
Na prvo mesto je bilo postavljeno izvajanje ukrepov 2. osi in v te namene je bilo
dodeljenih skoraj 53 % sredstev EKSRP. V okviru 2. osi sta se izvajala ukrepa kmetijsko
okoljska plačila in območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Ti ukrepi naj bi
pripomogli pri ohranjanju danosti dobro ohranjenega in raznolikega okolja, ugodnih
okoljskih razmer za ekološko kmetovanje ter ugodnega stanja vrst in habitatov ter
velikega deleža hribovitih in gorskih območij. Poleg tega naj bi ti ukrepi zmanjševali
ogroženost okolja zaradi točkovno intenzivnega kmetijstva, ohranjali kmetijsko dejavnost
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in delovali preventivno proti eroziji. V
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smislu alokacije sredstev je bilo nekoliko več sredstev namenjenih za izvajanje ukrepa
kmetijsko okoljska plačila.
Dobrih 33 % sredstev EKSRP je bilo namenjenih ukrepom 1. osi, ki so bili razvrščeni v štiri
prednostne naloge. Ključni cilj je bil izboljšanje konkurenčnosti kmetijsko predelovalne in
gozdarske panoge, da bi prispevali k ohranjanju ugodnega podpornega okolja za
sonaravno kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, povečanju povpraševanja in
učinkovitosti promocije ekoloških živil in živil višje kakovosti, vzpostavitvi standardov
kakovosti in prepoznavnosti določenih blagovnih znamk.
Ukrepi osi 3, za katere je bilo namenjenih slabih 11 % sredstev EKSRP, naj bi vplivali na
izboljšanje kakovosti življenja in gospodarsko diverzifikacijo na podeželju, in sicer z
aktivnostmi, usmerjenimi na izboljšanje neugodne starostne strukture prebivalstva na
podeželju, dvig dohodkov in povečano znanje in sposobnosti na področju podjetništva na
podeželju. Za Slovenijo je značilna tradicija obrti ter obstoj potenciala za nadaljnji razvoj
podjetništva na podeželju, dobra integracija podjetij v lokalne skupnosti, vzpostavljena
struktura lokalnih razvojnih partnerstev ter bogata kulturna in naravna dediščina.
V navezavi na vse prve tri osi je bilo približno 3 % sredstev EKSRP namenjenih izvajanju
4. osi LEADER, ki združuje aktivnosti vseh treh področjih ukrepanja in prispeva k
doseganju vseh splošnih ciljev. Ključni ukrepi so bili namenjeni gradnji zmogljivosti
lokalnega partnerstva, spodbujanju javno/zasebnih partnerstev, sodelovanja in
inovativnosti ter izboljšanju lokalnega upravljanja.
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Slika 1: Prioritete podpor v okviru EKSRP v programskem obdobju 2007–2013

Vir: MKGP (2011)

RS je s PRP 2007–2013 izvajala izbrane ukrepe vseh štirih osi, opredeljenih v Uredbi (ES)
1698/2005. Za izvedbo PRP 2007–2013 je bilo namenjenih 1.176.985.582,00 EUR
sredstev, od tega jih je bilo 402.023.150,00 EUR namenjenih izvajanju ukrepov prve osi,
592.890.844,00 EUR izvajanju ukrepov druge osi, 136.308.025,00 EUR izvajanju ukrepov
tretje osi, 33.760.006,00 EUR izvajanju pristopa LEADER, za tehnično pomoč in Mrežo za
podeželje pa je namenjenih 12.003.557,00 EUR. Delež prispevka EKSRP znaša 75–80 %,
odvisno od posameznega ukrepa (MKO, 2012).
Tabela 1: Finančna sredstva po posameznih oseh ter delež sofinanciranja
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
Javna sredstva

Skupaj

Stopnja
sofinanciranja
EKSRP (%)

Prispevek EKSRP

Os 1

393.485.372

75,00

295.114.029

Os 2

592.890.844

80,00

474.312.675

Os 3

132.039.136

75,00

99.029.352

Os 4

33.760.006

80,00

27.008.005

Tehnična
pomoč

12.003.557

75,00

9.002.668

Skupaj

1.164.178.915

77,69

904.466.729

Vir: MKO (2012)
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Tabela 2: Finančni načrt po oseh za dodatno odobrena sredstva (v EUR – celotno
obdobje)

Javna sredstva (€)

OS

Skupaj

Stopnja
sofinanciranja
EKSRP (%)

1. os

8.537.778

90,00

7.684.000

2. os

0

0

0

3. os

4.268.889

90,00

3.842.000

4. os

0

0

0

Tehnična pomoč

0

0

0

Skupaj

12.806.667

90,00

11.526.000

Prispevek EKSRP

Vir: MKO (2012)

Po podatkih Letnega poročila vrednotenja PRP za leto 2011 izhaja, da se je v letu 2011 še
vedno nadaljevala rast izplačil na 2., 3. in 4. osi in pri slednji se je na ukrepih, namenjenih
kakovosti življenja na podeželju in diverzifikaciji podeželskega gospodarstva, močno
povečal interes vlagateljev za javne razpise. Glede na predhodna leta je bilo izboljšano
tudi črpanje sredstev v okviru 4. osi, kjer je bilo do konca leta 2011 zaključenih 550
projektov, v okviru katerih je podporo prejelo 660 upravičencev. Kot je razvidno iz Tabele
1, je bilo za os LEADER v okviru PRP 2007–2013 na razpolago 33.760,006 EUR sredstev in
do konca leta 2011 je bilo izplačanih 10.052,867 EUR sredstev, kar predstavlja 30 %
razpoložljivih sredstev za to os.
Do konca leta 2011 je bilo iz naslova projektov LEADER izplačanih 8.111,720 EUR javnih
sredstev, zasebna sredstva za izplačane zahtevke pa so znašala 8.559,280 EUR (skupaj
16.671.009 EUR). Zahtevki so tako v povprečju 49 % sofinancirani iz javnih sredstev. V
letu 2011 se je izvajanje projektov LEADER okrepilo, hkrati pa se je okrepila
prepoznavnost LAS na lokalnem nivoju in njihovo medsebojno povezovanje. Opažen je bil
dvig kvalitete projektov, podprtih preko ukrepov LEADER, in njihova okrepljena sinergijska
vloga z drugimi razvojnimi aktivnostmi. Če pri tem pogledamo, kako poteka doseganje
ciljev ukrepa, zastavljenega na začetku programskega obdobja, je slika taka, da je ciljna
vrednost 20 delujočih LAS s celotno površino 16.000 km2 in 1,4 MIO prebivalcev
presežena, cilja števila LAS (33 delujočih) in njihove površine (19.349,6 km2), ni pa
dosežen cilj števila prebivalcev v LAS (1,2 MIO), kar pomeni, da so LAS ustanovljene
predvsem na redkeje poseljenih območjih.
Predvidena ciljna vrednost projektov, financiranih s strani LAS, v tem programskem
obdobju znaša 650 projektov. Do konca leta 2011 je bila že skoraj dosežena, saj je bilo
zaključenih 550 projektov (85 % doseganje ciljne vrednosti). Še skoraj enkrat toliko je
nezaključenih, že odobrenih projektov (ki bodo zaključeni do konca leta 2015), prijava
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novih projektov je potekala do oktobra leta 2012, kar bo še povečalo število vlog in kar
pomeni, da bo končna ciljna vrednost zagotovo presežena.
Težje pa bo dosegljiva ciljna vrednost upravičencev s podporo, saj je do konca leta 2011
stanje 50% doseganje ciljne vrednosti. Predvsem zaradi tega, ker so upravičenci – nosilci
in partnerji pri več projektih isti (javni zavodi, občine) in zaradi enojnega štetja je njihovo
število manjše od pričakovanega. Prav tako bo zelo težko do konca programskega
obdobja doseči zastavljeno število medregijskega in čezmejnega sodelovanja, saj naj bi v
okviru 10 delujočih LAS bilo skupno podprtih 20 takih projektov, do konca leta 2011 pa so
bili izplačani le trije projekti na medregijski ravni, v katerih je sodelovalo 6 LAS. Potrjeni so
še trije taki projekti čezmejnega sodelovanja, vendar upravičenci ostajajo skoraj isti.
Vzroki, da se LAS tako redko odločajo za take projekte, je iskati v specifiki in
kompleksnosti projektov sodelovanja, kar predstavlja za večino LAS oviro, zato se zanje
težje odločijo. Tisti, ki se odločijo za tak projekt, pa imajo pozitivne izkušnje in se lotijo
novega, ampak v vrednotenju se štejejo kot isti upravičenci, ker gre za enojno štetje.
V sklopu vodenja LAS je predvideno 250 projektov s področja usposabljanja/animacije in
do konca leta 2011 je bilo izplačanih 99 projektov, kar predstavlja 40 % doseganja
zastavljenega cilja. Niso pa vse LAS vložile treh dovoljenih zahtevkov za vodenje,
pridobitev strokovnih znanj in animacijo letno, zato bo ciljna vrednost najbrž 70 %.

Tabela 3: Pregled izplačil iz naslova PRP 2007–2013 po letih (v EUR)
Izplačila
Osi

2007

2008

2009

2010

2011

Indeks
(11/10)

1. os

40.409.442,83

29.241.526,79

40.173.667,85

47.749.797,56

31.953.283,35

66,92

2. os

0,00

110.764.680,00

94.555.159,64

73.943.265,55

79.850.993,50

107,99

3. os

0,00

1.888.593,31

11.097.035,79

14.589.793,77

19.505.990,67

133,70

4. os

0,00

0,00

963.165,60

4.486.231,11

4.603.469,81

102,61

Tehnična
pomoč

0,00

1.251.137,76

1.751.405,16

1.646.044,95

1.763.314,10

107,12

SKUPAJ

40.409.442,83

143.145.937,86

148.540.434,04

142.415.132,94 137.677.051,43

96,67

Vir: MKO in ARSKTRP (2012)

Če na splošno pogledamo učinkovitost črpanja sredstev programa, je iz Poročila za leto
2011 razvidno, da je največji del razpoložljivih sredstev iz PRP 2007–2013 predviden za
izvajanje ukrepov 2. osi, sledi 1. os, nato 3. os, najmanj je namenjenih osi LEADER. Tudi
izplačila sredstev upravičencem, ki so bila izvedena do 31. 12. 2011, sledijo v takem
zaporedju. Do dne 31. 12. 2011 je bilo izplačanih 612.187.999,10 oziroma 52,01 %
razpoložljivih sredstev. Pri pregledu črpanja letnih pravic porabe je razvidno, da je do 31.
12. 2011 Slovenija počrpala 503.400.779 EUR sredstev iz EKSRP, kar pomeni, da smo v
celoti počrpali letne prispevke za leta 2007, 2008 in 2009 ter 57,8 % letnega prispevka za
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leto 2010. To Slovenijo uvršča na tretje mesto med novimi državami članicami in na
deseto med vsemi državami članicami.
Tabela 4: Letne pravice porabe (v EUR)

Leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

Skupaj
EKSRP

149.549.3
87

139.868.09
4

136.508.04
9

134.100.94
6

124.076.09
1

118.858.86
6

113.031.29
6

915.992.7
29

Vir: MKO (2012)

Iz prikaza v tabeli (glej Tabelo 4) je prispevek EKSRP, namenjen izvajanju ukrepov PRP
2007–2013, ocenjen na 915.992.729 EUR. Ta znesek je razdeljen na letne pravice porabe
in pri črpanju velja pravilo N+2. Letni prispevek se nanaša na celotni program in ne na
posamezne osi ali ukrepe (MKO, 2013).
Iz kratkega poročila o napredku, v okviru PRP 2007–2013 za leto 2012, ki je bilo
predstavljeno na seji Nadzornega odbora PRP za obdobje 2007–2013, sledi, da je bilo od
začetka izvajanja PRP 2007–2013 do konca leta 2012 upravičencem izplačanih 788,8 MIO
EUR sredstev programa. V letu 2012 je bilo objavljenih 12 javnih razpisov za ukrepe 1. in
3. osi PRP 2007–2013 v višini 70 MIO EUR. Uspešno je bila izvedena kampanja oddaje
zahtevkov za plačila ukrepov 2. osi. V okviru 4. osi LEADER pa je bilo aktivnih vseh 33 LAS
in izboljšal se je tudi sistem sprotnega vrednotenja PRP 2007–2013. Za izvedbo PRP
2007–2013 je namenjenih skupaj 1,18 MRD EUR sredstev. Do 30. 9. 2013 je bilo
izplačanih 0,88 MRD EUR oziroma 74,78 % razpoložljivih sredstev. Delež prispevka EKSRP
znaša 75–80 %, odvisno od posameznega ukrepa. Vse našteto nakazuje na uspešnost
izvajanja PRP 2007–2013, kar pomeni, da bi v takem tempu morala biti pravočasno
izkoriščena vsa zagotovljena sredstva (MKO, 2013).

2.1.2 NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT RAZVOJA PODEŽELJA ZA OBDOBJE
2007–2013
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja (NSN) opredeljuje prednostne naloge na
področju politike razvoja podeželja za področje celotne RS in je bil pripravljen za obdobje
2007–2013. Dokument je bil pripravljen v skladu z izhodišči, podanimi v 11. členu Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP. Nacionalne prednostne
naloge in aktivnosti so bile zbrane na način in v obliki, ki omogoča ustvarjanje sinergij z
drugimi javnofinančnimi instrumenti na področju kmetijske politike, pa tudi na področju
ekonomske in socialne kohezije ter prostora in okolja. Pri pripravi NSN so bile upoštevane
strateške smernice EU ter širše strateške usmeritve Skupnosti na področju trajnostne rabe
virov (sklepi Sveta iz Goeteborga) ter krepitve gospodarske rasti in zaposlovanja
(Lizbonska strategija) (NSN, 2007, str. 3).
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Na kratko povzete prednostne naloge, ki jih zajema NSN, so, da si le-ta v največji meri
prizadeva h krepitvi večnamenske vloge kmetijstva v Sloveniji. Posebej izpostavlja potrebe
po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter prispeva h krepitvi
konkurenčnosti celotne agroživilske verige. Gradi po načelih trajnostnega gospodarjenja z
obnovljivimi naravnimi viri in daje posebno pozornost vzdrževanju kulturne krajine,
varovanju okolja in ohranjanju poseljenosti podeželja ter njegove identitete. Prednostne
naloge NSN naj bi prispevale tudi k ekonomski in socialni krepitvi podeželja ter uveljavljale
nove pristope k povečanju zaposlenosti na podeželju in to ne zgolj s primarno kmetijsko
dejavnostjo. NSN je bil pripravljen in usklajen v partnerskem sodelovanju s pristojnimi
upravnimi organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni z ekonomskimi in socialnimi
partnerji ter z ostalimi zainteresiranimi predstavniki civilne družbe, tudi z nevladnimi
organizacijami (NSN, 2007).
Slovenija si je zadala, da si bo v okviru prednostnih nalog EKSRP prizadevala za krepitev
večnamenske vloge kmetijstva v Sloveniji. Posebej se je izpostavila potreba po
prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter prispevanju h krepitvi
konkurenčnosti celotne agroživilske verige. Razvoj podeželja naj bi se gradil na načelih
trajnostnega gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri in posebno pozornost naj bi dali
vzdrževanju kulturne krajine, varovanju okolja in ohranjanju poseljenosti podeželja ter
njegove identitete. Razvoj podeželja odraža tudi večnamensko vlogo gozdov, ki slovenski
krajini dajejo poseben pečat in so pomemben tvorec okolja ter vir biotske raznovrstnosti.
Prednostne naloge razvoja podeželja bodo prispevale tudi k ekonomski in socialni krepitvi
podeželja ter uveljavljale nove pristope k povečanju zaposlenosti na podeželju, in to ne
zgolj s primarno kmetijsko dejavnostjo. Uresničevanje politike razvoja podeželja bo
Slovenija izvajala z ukrepi po 4 prednostnih oseh Nacionalnega strateškega načrta razvoja
podeželja 2007–2013 (NSN) (KGZS, 2006, str. 55).

2.2 ORGANI UPRAVLJANJA RAZVOJA PODEŽELJA V RS
V Sloveniji se upravljanje, nadzor, vrednotenje, skrb za medsebojno povezanost in
sodelovanje razvoja podeželja odvija na več ravneh. Najvišji organ upravljanja je
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v začetku programskega obdobja imenovano
Ministrstvo za okolje, gozdarstvo in prehrano).
Znotraj ministrstva je ustanovljen organ, to je Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja, ki ima zelo pomembno in odgovorno nalogo pri izvedbi izplačil zahtevkov
končnim upravičencem. Kmetijsko gozdarska zbornica je prav tako pomemben vezni
organ med ministrstvom in ciljno javnostjo, ki se ukvarja s kmetijstvom in razvojem
podeželja. Za krepitev podpore »od spodaj navzgor« pa so aktivne lokalne akcijske
skupine, ki delujejo na posameznem področju oziroma lokalnem okolju, za področje,
katerega so bile ustanovljene oziroma so se ustanovile. Institucionalno organizirani organi,
ki delujejo na nacionalni ravni in prispevajo h krepitvi podpore razvoja podeželja »od
spodaj navzgor«, pa sta še Društvo za razvoj slovenskega podeželja ter Mreža za razvoj
podeželja.
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V nadaljevanju so na kratko predstavljeni posamezni organi in institucije, njihov namen in
vloga. Seveda pa v mikro okolju delujejo številna prav tako institucionalno organizirana
društva, javni/zasebni zavodi, podjetja, kmetije, združenja, organizacije pa tudi
posamezniki, ki imajo tisto najbolj ključno vlogo pri vzpostavljanju mreže in delovanja »od
spodaj navzgor«, a v tem delu magistrskega dela niso predstavljene. Njihova vloga je
podrobneje omenjena v nadaljevanju.
2.2.1 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je najvišji organ upravljanja razvoja podeželja
na ravni RS in je hkrati odgovoren organ za pripravo PRP ter za spremljanje, nadzor in
vrednotenje programa. Naloge organa upravljanja izvaja notranja organizacijska enota
MKO, v okviru katere delujejo Usmerjevalni odbor in različne delovne skupine. V tej enoti
se izvajajo postopki do izplačila za aktivnosti ukrepa tehnične pomoči in ukrepov LEADER
ter aktivnosti Mreže za podeželje (nudi podporo LAS, razširja informacije o primerih dobrih
praks, organizira srečanja, seminarje, izobraževanja, nudi podporo pri mednarodnem
sodelovanju). V okviru resornega ministrstva je vzpostavljena LEADER pisarna, ki
zagotavlja podporo vsem LAS, in njene prednostne naloge so, da objavi javni razpis za
izbor in potrditev LAS, potrdi delujoče in pripoznane LAS na podlagi izbirnih kriterijev,
določi indikativno višino sredstev za posamezno LAS in letne pravice porabe, potrjuje izbor
projektov, ki ga pripravi LAS oziroma letni izvedbeni načrt LAS, pregleduje in posreduje
zahtevke za izplačilo na ARSKTRP, pošilja letna poročila Evropski komisiji, ugotavlja in
opozarja na morebitne težave pri izvajanju programa, opravlja druge aktivnosti, povezane
z izvajanjem ukrepov 4. osi (MKO, 2012).
2.2.2 AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je kot akreditirana plačilna
agencija odgovorna za obravnavo vlog, administrativnih kontrol, izvajanje kontrol na kraju
samem pred odobritvijo izplačil, izvajanje ter računovodstvo izplačil upravičencem. To je
organ, ki ima zelo pomembno in odgovorno nalogo, saj izvaja nadzor nad porabo in
izplačilom denarja. ARSKTRP je tako rekoč »pretočni« kanal med EU in upravičencem, ko
gre za izplačila potrjenih zahtevkov. Urad za nadzor proračuna znotraj Ministrstva za
finance pa je organ za potrjevanje letnih izdatkov PRP 2007–2013.
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2.2.3 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Področje razvoja podeželja v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pokriva
oddelek za razvoj podeželja, katerega obseg del je zelo širok in hkrati specifičen. Glavne
naloge delovanja so načrtovanje, usklajevanje, vodenje in izvajanje svetovanja za razvoj
podeželja ter načrtovanje, priprava, oblikovanje in usklajevanje razvojnih programov. Je
pomemben vezni organ med pristojnim ministrstvom ter zainteresirano oziroma ciljno
javnostjo, ki se ukvarja s kmetijstvom in razvojem podeželja.
2.2.4 LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
Četrta os LEADER je namenjena vzpostavljenim delujočim lokalnim akcijskim skupinam,
da same izberejo projekte, ki so zanje pomembni in menijo, da bodo prispevali k realizaciji
ciljev, ki so si jih zastavile v lokalnih razvojnih strategijah. Program LEADER je namenjen k
izboljšanju razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi
prebivalstva. Lokalna akcijska skupina (LAS) tako predstavlja lokalno mrežo za razvoj
podeželja, katerega člani so poleg nosilcev različnih razvojnih aktivnosti tudi različne
razvojne in podporne institucije, ki delujejo na območju. Posamezna LAS je zaključena
geografska enota s podobnimi značilnostmi. K pristopu LEADER je v začetku delovanja
programa LEADER v Sloveniji pristopilo 33 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki delujejo na
skoraj celotnem območju Slovenije in pokrivajo različno velika območja.
2.2.5 OSTALE ORGANIZACIJE NAMENJENE POMOČI RAZVOJU PODEŽELJA
Kot že omenjeno, sta na nacionalni ravni kot podpora razvoju podeželja in aktivnostim, ki
jih to vključuje, institucionalno organizirani še Mreža za razvoj podeželja in Društvo za
razvoj slovenskega podeželja, in sicer Nacionalna mreža za podeželje spodbuja
sodelovanje in medsebojno pomoč med posamezniki in organizacijami, ki sodelujejo pri
razvoju podeželja. Njeno poslanstvo je povezovati in združevati vse, ki si na različnih
ravneh prizadevajo za razvoj podeželja. Zasnovo mreže predstavljajo obstoječe
organizacijske strukture s področja kmetijstva in razvoja podeželja, to so društva,
združenja, različne interesne skupine, strokovne organizacije in posamezniki. Z dne 10. 3.
2011 je takratno MKGP sprejelo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju
članov Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje, z namenom nudenja podpore
kvalitetnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju aktivnosti Mreže za podeželje. Cilji
nacionalne mreže za podeželje so:
o zagotavljanje informacij o razvoju podeželja na državnem in meddržavnem nivoju;
o obveščanje o aktivnostih na področju razvojne politike podeželja;
o spodbujanje medobmočnega in meddržavnega sodelovanja, povezovanja in
izmenjave dobrih praks;
o zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti izvajanja državnih razvojnih politik
na posameznih območjih in na državnem nivoju;
o povečanje preglednosti ukrepov in realizacije zastavljene politike razvoja podeželja
(MKGP, 2011).
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Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je bilo ustanovljeno leta 2002, z
namenom informirati in izobraževati člane in zainteresirano javnost ter izboljšati kakovost
življenja ljudi na slovenskem podeželju. Ker se kot največje ovire pri razvoju podeželja
kažejo v slabi povezanosti posameznih iniciativ, pomanjkanju formalnih struktur za
dejavno sodelovanje pri oblikovanju politike razvoja podeželja, preslabi informiranosti in
pomanjkanju znanja, je glavno poslanstvo DRSP združiti vse posameznike in organizacije,
ki so na različnih ravneh vključene v razvoj slovenskega podeželja. DRSP mreža deluje kot
povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu razvoju podeželja in praktičnim
podeželskim projektom. Zastopa interese članov na državni in mednarodni ravni (DRSP,
2011).

2.3 ZAKONODAJNI OKVIR POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA V RS
Krovni zakon, ki ureja področje kmetijstva in razvoja podeželja v RS, je Zakon o
kmetijstvu (ZK-me-1, Uradni list RS, št. 45/2008). Ta zakon v svojem prvem členu določa
cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske
politike, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji, kakovost živil v vseh fazah
proizvodnje, predelave in prometa, varovanje interesov potrošnice in potrošnika,
označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, promet s kmetijskimi pridelki in živili,
ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne
službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za
izvedbo tega zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter
inšpekcijski nadzor. Ureja tudi izvajanje vseh za kmetijstvo in razvoj podeželje pomembnih
Uredb Sveta EU.
Na področju razvoja podeželja – strukturni ukrepi – sta aktualna še druga dva zakona, in
sicer Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 71/11 in 58/12) in
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – ZNPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/07 in
85/09).
Na področju delovanja programa LEADER je bila osnova za izvajanje programa v
programskem obdobju 2007–2013 Uredba o ukrepih 1., 3., in 4. osi Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki določa vrste ukrepov, upravičene naložbe in
aktivnosti, upravičence, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za upravičenost,
merila za izbor, postopke za izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem
ukrepov, višino sredstev ter finančna merila za izvajanje (Uradni list RS, št. 28/2011,
37/11, 103/11, 87/12). V pripravi je trenutno Osnutek Uredbe o ukrepih 1., 3., in 4. osi
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2015, javni poziv za
oddajo pobud in pripomb se je končal 15. 4. 2014.
Za novo programsko obdobje 2014–2020 so bile v Uradnem listu EU dne 20. 12. 2013
objavljene vse štiri osnovne EU uredbe, ki opredeljujejo SKP. Te Uredbe odražajo politični
dogovor med Evropsko komisijo, Evropskim svetom in Evropskim parlamentom.
To so:
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o
o
o
o

Uredba razvoja podeželja (št. 1305/13);
Horizontalna uredba o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP (št. 1306/13);
Uredba za neposredna plačila (št. 1307/13) in
Uredba o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (št. 1308/13).

Tekoč prehod iz sedanjega programskega obdobja v novega zagotavlja Prehodna uredba
za leto 2014 (št. 1310/13). Objavljena pa je tudi krovna uredba o skupnih določbah (SSO)
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo (št. 1303/13). Izvedbena določila objavljenih uredb bo Evropska
komisija določila v izvedbenih in delegiranih aktih, ki jih bo objavila predvidoma tekom
leta 2014 (MKO, 2014).
Ostale pomembne uredbe s področja razvoja podeželja so še:
o Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 61/2005);
o Uredba o izvajanju nalog na hidromelioracijskih sistemih (Uradni list RS, št.
108/2005);
o Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 58/2007);
o Uredba o plačilih za ukrepe 2. osi iz PRP 2007–2013 (Uradni list RS, št. 19/2007,
124/2007, 21/2008);
o Uredba o plačilih za ukrepe PRP 2004–2006 za obdobje 2007–2010 (Uradni list RS,
št. 19/2007, 124/07);
o Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske
ukrepe iz Programa razvoja podeželja za RS 2004–2006 v letih 2007–2010 (Uradni
list RS, št. 21/2008) ter uredbe razvoja podeželja s področja izravnalnih izplačil za
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in kmetijsko okoljska
plačila, ki so: Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/2005); Uredba o izvajanju nalog na
hidromelioracijskih sistemih (Uradni list RS, št. 108/2005); Uredba o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in
2008 (Uradni list RS, št. 58/2007).
Ostali pravni akti, pomembni za razvoj podeželja, pa so:
Že omenjeni Program razvoja podeželja za RS 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/2004,
45/2006, 70/2007, 124/2007), sledijo pa Seznam katastrskih občin osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/2003), Seznam avtohtonih in tradicionalnih
pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/2004) in Seznam avtohtonih in tradicionalnih
sort kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 33/2004, 110/2004).
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2.4 FINANCIRANJE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA V RS
Financiranje politike razvoja v RS poteka iz dveh kanalov, in sicer delno iz državnega
proračuna, večinoma pa iz sredstev strukturnih skladov EU. V nadaljevanju je
predstavljeno črpanje sredstev iz enega izmed strukturnih skladov, in sicer kako poteka
dodelitev sredstev članicam EU v posameznem tekočem letu.
Svet EU na začetku vsakega programskega leta določi višino sredstev strukturnih skladov
in njihovo razdelitev. Sredstva se razdelijo po državah in treh ciljih pomoči. Območja, ki
lahko zaprosijo za pomoč glede na posamezni cilj, določi Evropska komisija, v sodelovanju
s posamezno državo članico. V ta namen so evropske regije razdeljene v teritorialne
statistične enote, »NUTS«. Glavna pokazatelja stopnje razvitosti regij sta višina BDP in
stopnja brezposelnosti, upoštevajo pa se tudi posamezne razvojne težave države članice.
Slovenija je obravnavana kot ena sama regija »NUTS 2« in je upravičena do sredstev iz
Cilja 1, za pomoč manj razvitim članicam. Na ravni »NUTS 3« pa je Slovenija razdeljena
na 12 statističnih regij.
Vloga EU se kaže v tem, da dopolnjuje finančna sredstva držav članic in jih nikakor ne
nadomešča in/ali zgolj posreduje. Sredstva strukturnih skladov dodeli državi članici potem,
ko ji predložijo programski razvojni načrt in se o njegovi končni vsebini z njo pogajajo.
Načrt vsebuje opis ekonomskega in socialnega stanja države/regije, razvojne prednostne
naloge, strategijo, kako bodo strukturni skladi prispevali k doseganju ciljev ter podrobno
opredelitev finančnih sredstev države članice. Nato pa so države oziroma regije same
odgovorne za upravljanje skladov in izbor projektov. Evropsko komisijo morajo obveščati
o poteku pomoči in porabi sredstev, same morajo izvajati nadzor nad pravilnostjo.
Evropska komisija odobreno pomoč izplačuje na podlagi dokazil, postopoma in v primeru,
da zazna nepravilnosti, lahko pomoč ustavi ali omeji (Čebular, 2005).
Skupna sredstva za razvoj podeželja so bila določena v okviru pogajanj za finančni okvir
2007–2013, ki je potekal na najvišji ravni predsednikov vlad in držav EU. Evropski svet je
o višini teh sredstev odločil leta 2005. Septembra 2006 pa je Evropska komisija določila
zneske, ki jih prejme posamezna država članica. Ti zneski so določeni na podlagi
objektivnih meril, in sicer: nekateri zneski so rezervirani za določene regije v okvir
konvergenčnega
cilja
(iz
Usmerjevalnega
oddelka
Evropskega
kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada), zgodovinske dele za vsako državo članico iz
sredstev Jamstvenega oddelka EKUJS in programa LEADER+, posebne razmere in
potrebe, ki temeljijo na objektivnih kriterijih (Evropski svet je dodelil potrebne zneske
osmim državam članicam). Kot že omenjeno, je Sloveniji pripadlo za obdobje 2007–2013
dobrih 900 MIO EUR.
Finančno upravljanje loči naloge Komisije in naloge države članic. Finančne dejavnosti
Komisije so avtomatske letne obveze, predplačila, povračila državam članicam (štirikrat na
leto), izterjave v primeru finančnih popravkov in povračila neprivzetih obveznosti v
proračun EU. Komisija tudi razvija in upravlja z lokalnim informacijskih finančnim
sistemom, ki povezuje Komisijo z državami članicami z namenom prodaje finančnih
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podatkov in kalkulacij plačil. Ta informacijski sistem za novo obdobje se imenuje SFC2007
in se uporablja tudi za druge sklade Skupnosti. Plačilna agencija štirikrat letno deklarira
skupne javne izdatke, katerih del prispeva Skupnost. Evropska komisija te izdatke povrne
državi članici v roku 45 dni od prejema zahtevka. Vsaka četrtletna izjava lahko vključuje
popravke izdatkov za predhodni obdobji istega leta. Letni obračun predstavljajo zadnjo
možnost popravka izdatkov finančnega leta, na katerega se nanašajo. Plačilne agencije
izdelajo letni obračun najkasneje 1. februarja naslednjega leta. Letni obračun vsebuje:
povzetek izdatkov po ukrepih razvoja podeželja in vzroke odstopanj s četrtletnimi
izjavami, izvršene izterjave in izterjave v teku (izpis iz knjige dolžnikov), podrobne tabele
po transakcijah, izjave in poročila certifikacijskih organov in izjava vodje plačilne agencije
o zanesljivosti. Letne potrditve obračunov pripravi in sprejme Komisija do 30. aprila v letu,
ki sledi letu, v katerem so izdatki nastali. Potrditve obračunov vsebujejo zneske, ki se
lahko oziroma se ne morejo ponovno uporabiti za program razvoja podeželja. Komisija
opravi tudi potrditev skladnosti obračunov. To je postopek, skladno s katerim se Komisija
lahko po posebnem postopku z državami članicami odloči za izločitev sofinanciranja tistih
izdatkov, ki niso bili plačani skladno s pravili EU. Nova politika razvoja podeželja je
utemeljena na dialogu, ki povezuje evropske prioritete z lokalnimi potrebami podeželskih
območij. Zato se je Evropska komisija pri pripravi evropske strategije za razvoj podeželja
zavestno omejila na omejeno število opredeljenih smernic. Države članice in regije namreč
potrebujejo dovolj manevrskega prostora za določitev nacionalnih strategij. Poleg tega
lahko države članice vedno kombinirajo evropske prioritete z dodatnimi, bolj specifičnimi
nacionalnimi prioritetami. Na ta način Komisija po eni strani prispeva k doseganju
maksimiziranja koristi in dodane vrednosti na ravni EU, po drugi strani pa spoštuje načela
subsidiarnosti in komplementarnosti z drugimi aktivnosti vsake države članice (KGZS,
2006, str. 66, 67).
Poleg Kohezijskega sklada so instrumenti kohezijske politike EU tudi Strukturni skladi,
Pobude Skupnosti in drugi finančni instrumenti. Vsi pa so pomembni za razvoj držav članic
EU, za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med njimi. Namen vseh teh
instrumentov je čim bolj enakomeren in enakovreden razvoj držav članic znotraj EU. Že v
preambuli Amsterdamske pogodbe je zapisano, da si bodo države članice prizadevale za
čim večjo solidarnost med prebivalci EU, ekonomski in socialni napredek ter krepitev
kohezije.
S tem namenom so tudi ustanovljeni strukturni skladi. Strukturni skladi so finančni
instrument regionalne politike EU. Podpirajo razvoj tistih evropskih regij, ki zaradi različnih
vzrokov zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je manjšati razlike in ustvariti okolje za
enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij EU (Čebular, 2005, str. 106).
Sredstva strukturnih in kohezijskega sklada so zato pomemben vir prihodkov tistih držav
članic oziroma regij, ki zaostajajo v razvoju. Strukturni skladi usmerjajo svoja sredstva v
regije v pretežni meri v skladu s prednostnimi cilji. Cilji so smernice, postavljene s strani
EU, ki odražajo prioritete v strukturni politiki in so tako osnova za razdeljevanje sredstev
strukturnih skladov oziroma odločanje o tem, kateri projekti naj se podprejo. Prednostni
cilji so v tesni povezavi z načelom koncentracije, ki je osnovno načelo izvajanja strukturnih
21

pomoči, saj določa, da se sredstva porabijo za namene, ki izhajajo iz prioritetnih ciljev
(Mulec, 2008).
V finančnih obdobjih 2000–2006 ter 2007–2013 je določal 159. člen Pogodbe ES
naslednje strukturne sklade:
o
o
o

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR);
Evropski socialni sklad (ESS) in
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS).

Uredba (ES) št. 1260/1999 s splošnimi določili o strukturnih skladih je določila, da se
strukturnim skladom prišteva tudi Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Nova
evropska zakonodaja (Uredba sveta ES 1698/2005) je predvidevala za obdobje 2007–
2013 nekatere bistvene spremembe na področju strukturne politike. Novi Evropski sklad
za kmetijstvo in razvoj podeželja (ESKRP) je nadomestil Evropski kmetijski usmerjevalni in
jamstveni sklad (EKUJS), vendar ne spada med strukturne sklade. Postopek sprejemanja
novega finančnega obdobja 2007–2013 je potekal v dveh stopnjah, in sicer so bila v prvi
pogajanja o razdelitvi finančnih sredstev, v drugi pa so bili sprejeti zakonodajni predlogi,
ki dogovor udejanjajo in predstavljajo pravno podlago za izvajanje kohezijske politike.
Ukrepi reform evropske kohezijske politike zmanjšujejo število strukturnih skladov, vendar
kljub temu ni mogoče govoriti o bistvenih strukturnih spremembah, saj kmetijska in
ribiška območja, ki se bodo prestrukturirala, še vedno v celoti financirajo strukturni skladi,
koordinirata pa nova sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Evropski sklad za
ribištvo. Področje kohezijske politike ostaja za države članice še vedno kompleksno in
zapleteno področje.
Uredbi (ES) št. 1260/1999 za obdobje 2000–2006 in (ES) št. 1083/2006 za obdobje 2007–
2013 določata cilje, naloge in načela delovanja skladov, alokacijo sredstev po prioritetnih
ciljih, programiranje, vključno z vsebino instrumentov programiranja, vrste pobud
skupnosti (teh nova uredba ne določa več) ter inovativne ukrepe in tehnično pomoč, v
posebnih poglavjih pa določata tudi upravljanje, finančni nadzor in vrednotenje,
spremljanje ter obveščanje javnosti. Vendar kot ugotavlja Mulec, v Kohezijska politika EU,
bodo kljub temu kmetijska območja, ki se bodo prestrukturirala, še vedno v celoti
financirali strukturni skladi, koordiniral pa ESKRP. Predvidene reforme tudi v bodoče ne
bodo zagotovile učinkovitosti kohezijske politike na področju kmetijstva in razvoja
podeželja, kar je posledica neučinkovitih intervencij in ustroja na ravni skupnosti v
preteklih obdobjih. Neučinkovitost je posledica nasprotujočih ciljev, usmerjevalnega in
jamstvenega dela EKUJS-a do sedaj ter instrumentov I. in II. stebra evropske skupne
kmetijske politike v finančnem obdobju 2007–2013. Večji del evropske kmetijske politike
podpira bogatejše in uspešnejše kmetije, usmerjevalni sklad oziroma ESKRP v sedanjem
obdobju pa podpira področja v manj razvitih regijah, kar povzroča dodatna neravnovesja
in neenakomeren regionalni razvoj. Ukrepi jamstvenega dela EKUJS-a so imeli negativne
učinke na okolje ter zaradi intenzivne podpore Skupnosti, vključno s podpiranjem
presežne proizvodnje, povzročili motnje na notranjem (EU) in zunanjem (svetovnem) trgu.
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Usmerjevalni del EKUJS-a ter novi ESKRP, ki podpira II. steber skupne evropske kmetijske
politike, sta v določenem obsegu usmerjena v odpravo negativnih posledic ukrepov
skupne kmetijske politike EU, hkrati pa ciljev skupne kmetijske politike niso »nadomestili«
novi cilji strukturne politike, ki so bili tem samo dodani. Neučinkovitost je še večja, saj
ostajajo finančna sredstva v finančni perspektivi 2007–2013 nesorazmerna. Ukrepom iz II.
stebra je še naprej namenjenih le 20 % sredstev oziroma je bilo zmanjšanje sredstev za I.
steber premajhno. Tudi področja, ki naj bi jih v tem finančnem obdobju podpirala
kohezijska politika na področju kmetijstva in razvoja, so si med seboj v nasprotju (Mulec,
2008, str. 40, 41).

2.5 PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020
Programsko obdobje 2007–2013 je zaključeno in čeprav se bo dejansko izvajalo še do leta
2015, se počasi že sprehajamo po novemu obdobju. Kakšni so izzivi Programa razvoja
podeželja RS in izvajanja programa LEADER v prihajajočem obdobju 2014–2020?
Politika razvoja podeželja je sestavni del SKP, PRP pa predstavlja skupni programski
dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja osnovo za
črpanje finančnih sredstev iz EKSRP ter odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je
Slovenija opredelila na podlagi analiz danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva
ter njihovo vključenost v razvoj podeželja. Nacionalne prednostne naloge prispevajo k
učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU. Okvir politike razvoja podeželja v
programskem obdobju 2014–2020 ureja zakonodaja EU in ena bistvenih poudarkov v
novem programskem obdobju je ta, da bo EKSRP v novi finančni perspektivi še bolj
vključen v skupen strateški okvir, katerega so poleg EKSRP vključeni tudi Evropski sklad
za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo, z namenom učinkovitejšega uresničevanja ciljev strategije za
trajnostno, pametno in vključujočo rast, kar predstavlja Evropa 2020.
Tako kot podlago za črpanje finančnih sredstev EKSRP v programskem obdobju 2007–
2013, ki se bo dejansko izvajalo do konca leta 2015, predstavlja Program razvoja
podeželja 2007–2013, tako podlago za črpanje finančnih sredstev v obdobju 2014–2020
predstavlja tudi Program razvoja podeželja 2014–2020. V okviru PRP 2014–2020 bo
opredeljen trajnostni koncept razvoja kmetijstva. Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP sicer opredeljuje nabor ukrepov, naloga držav
članic pa je, da med danimi ukrepi izberejo tiste, ki bodo na podlagi opravljenih analiz in
ugotovljenih potreb največ prispevale k razvoju podeželja ter bodo hkrati v skladu s
strategijo Evropa 2020 ter nacionalnimi strateškimi dokumenti. Tudi v tem programskem
obdobju odgovorni organ za pripravo, spremljanje, nadzor in vrednotenje ostaja
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO, 2013).
V primerjavi s preteklim PRP, uvaja PRP za obdobje 2014–2020 nekaj pomembnih
sprememb, s čimer želi prispevati k večji ciljni osredotočenosti in usmerjenosti v
konkretne rezultate pri nadaljnjem razvoju podeželja. Na področju politike razvoja
podeželja je tako opredeljenih 6 prednostnih nalog:
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o
o
o
o
o

o

Pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na
podeželskih območjih.
Krepitev konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in krepitev vitalnosti kmetij.
Spodbujanje organiziranja živilske in neživilske verige ter obvladovanja tveganja v
kmetijstvu.
Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in
gozdarstvom.
Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in
gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na
podnebne spremembe.
Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega
razvoja podeželskih območij.

Bistvene novosti v PRP 2014–2020 so naslednje:
o Delitve programa na posamezne osi ni več.
o Izvajalo se bo 13 ukrepov, nekateri izmed njih bodo razdeljeni v več podukrepov.
o Podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije bodo neločljiv element vseh
ukrepov PRP 2014–2020.
o Večja ciljna naravnanost kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil in možnost
individualnega izbora dodatnih zahtev, ki jih bo dodatno izvajal upravičenec.
o Ekološko kmetovanje postane samostojen ukrep.
o Ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov se ukinja.
o Zagonska podpora za mlade kmete ne bo več povezana z lastniškim prevzemom,
temveč z upravljanjem kmetijskega gospodarstva.
o Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti bo vezana na kmeta ali člana kmečkega
gospodinjstva.
o Pri ukrepu Ustanovitev skupin proizvajalcev se le-ta širi tudi na področje
gozdarstva.
o Prvič se uvaja ukrep Dobro počutje živali.
o Prav tako se uvaja nov ukrep Sodelovanje, ki bo podpiral raznovrstne oblike
sodelovanja, s ciljem lažjega premagovanja ekonomskih, okoljskih idr. omejitev.
o Pri ukrepih LEADER bodo morali LAS-i v svojih razvojnih dokumentih opredeliti eno
ali največ dve ključni tematski področji za razvoj območja.

Prvi osnutek PRP 2014–2020 je bil pripravljen v novembru 2013 in do predvidoma sredine
leta 2014 naj bi potekalo posvetovanje in usklajevanje z Evropsko komisijo za pripravo
končnih poglavij in pripravo okoljskega poročila. Za izvedbo PRP 2014–2020 je skupaj
predvidenih 1,11 MRD EUR (MKO, 2014).
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3 EVROPSKA KMETIJSKA POLITIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA
Skupna kmetijska politika (SKP) se je oblikovala zato, da bi ljudem omogočila dobro in
cenovno dostopno hrano in da bi kmetovalci lahko zaslužili za dostojno življenje. Po
petdesetih letih so ti cilji še vedno veljavni. V vseh teh letih je EU prilagajala SKP
spreminjajočim se potrebam družbe. To je zgodba o dinamičnem partnerstvu med
kmetovalci in Evropo. SKP je Evropo popeljala od pomanjkanja k obilju, spreminjala in
prilagajala se je, da bi se spoprijela z novimi izzivi, povezanimi s trajnostjo in okoljem, in
razširila je vlogo kmetovalcev v razvoju podeželja, ki zdaj ne obsega več zgolj pridelave
hrane (MKO, 2013).
Od nastanka SKP do danes so svojo zemljo obdelovale in svoje živali vzrejale tri
generacije kmetovalcev. Poleg tega, da prehranjujejo celino, kmetovalci v našem imenu
skrbijo tudi za ohranitev podeželja in naših naravnih virov. Igrajo tudi osrednjo vlogo pri
ponovni oživitvi podeželskih območij in podeželskega gospodarstva. Danes se politika spet
spreminja in njen cilj je okrepiti konkurenčnost in trajnost kmetijstva ter podeželskih
območij po vsej EU. Nova politika se odziva na gospodarske, okoljske in ozemeljske izzive,
s katerimi se danes sooča Evropa (MKO, 2013).
Magistrsko delo temelji predvsem na pomenu razvoja podeželja v Sloveniji, ki se zdi
ključno tudi za razvoj vseh ostalih segmentov gospodarstva. Zakaj namreč ne bi izkoristili
naravnih danosti v svoj prid, seveda, z zdravo mero razuma do okolja, ko pa danes skoraj
54 % prebivalstva EU živi na podeželskih območjih, ki pokrivajo 90 % ozemlja? Pretežno
kmetijska območja predstavljajo 53 % ozemlja Skupnosti, na njih pa živi 17 % celotnega
prebivalstva. Kot ugotavljajo v prispevku Evropsko kmetijstvo in skupna kmetijska politika,
je s tega vidika kmetijski sektor ključna dejavnost za socialno in teritorialno kohezijo, saj
igra odločilno vlogo pri zagotavljanju preživetja podeželja kot kraja bivanja, dela ali
prostočasnih dejavnosti (Evropska komisija, 2012, str. 9).
S tega vidika se zdi program LEADER toliko bolj pozitiven in primeren, saj spodbuja in si
prizadeva h krepitvi sodelovanja »od spodaj navzgor«, kar je ključ do uspeha pri razvoju
podeželja v prihodnosti. Sploh aktualno politično vzdušje, ki ga spremlja že več let
trajajoča gospodarska kriza, je tako morda priložnost, da se ljudje začnejo zavedati, da je
medsebojno sodelovanje lahko uspešno in da lahko imajo pomembno vlogo pri
spreminjanju »sveta na bolje«, začenši s povezovanjem v lastnih lokalnih skupnostih.
Uspešnost takih sodelovanj potrjujejo številni izvedeni projekti, financirani s strani
programa LEADER, predvsem v tujini, kjer je ta praksa prisotna že več let, uvaja pa se
počasi tudi pri nas, z že sedaj kar precej prav tako odlično izvedenimi projekti, ki so že
zaključeni ali v fazi izvajanja. Ljudje ob tem ugotavljajo oziroma potrjujejo, da imajo
skupaj večjo moč, da nekaj naredijo v korist skupnega in navsezadnje tudi v lastno korist.
Pa čeprav vse skupaj malo diši po nekem preteklem duhu »sloge in enotnosti« je ta še
vedno aktualen. V tekmi kapitalizma so se ljudje morda naveličali tako poveličevanega
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individualizma in težijo še po nečem več in/ali drugačnem. Razumna kombinacija obojega
predstavlja srednjo pot in tista naj bi bila najboljša.
Po mnenju avtorjev v prispevku Evropsko kmetijstvo in skupna kmetijska politika lahko
evropsko kmetijstvo označimo za večfunkcionalno. Skupna kmetijska politika je
tradicionalni funkciji primarne dejavnosti (to je pridelavi varnih in zdravstveno ustreznih
živil) dodala še druge razsežnosti, kot so prostorsko načrtovanje, ohranjanje in trajnostno
upravljanje okolja, boj poti podnebnim spremembam in proizvodnjo energije in bioloških
materialov. Ta večfunkcionalni značaj pripomore k raznolikosti in kakovosti evropske
kmetijske proizvodnje na čedalje bolj segmentiranem trgu živil (Evropska komisija, 2012).
Hkrati pa se uveljavlja izraz »nova paradigma podeželja« (OECD, 2006), ki pomeni
spremembo v namenih, ciljih, orodjih in dejavnikih, vključenih v politiko razvoja podeželja
EU. Temelji na pojmu večnamenskosti podeželja, kjer imajo pri zagotavljanju njegove
konkurenčnosti poleg kmetijstva pomembno vlogo tudi drugi sektorji in kjer medsektorske
naložbe veljajo za ustreznejše orodje kot zgolj kmetijske subvencije. Ta sprememba
pomeni premik od eksogenega modela razvoja podeželja s poudarkom na intervencijah
»od zunaj« k bolj endogenemu pristopu, ki temelji na opredelitvi razvoja podeželja kot
procesa, ki zajema več ravni, dimenzij in dejavnikov, poganja pa se samodejno.
Z razvojem kmetijstva kot panoge se razvija tudi podeželje. Gre za povezan proces, ki je
pomemben tudi pri razvoju ostalih področjih, saj se kmetijstvo iz svoje primarne vloge
postavlja v upravljavca razvoja podeželja, z razvojem podeželja pa se posega tudi na
ostala področja, ki so bila v preteklosti ali pozabljena ali zanje ni bilo znanja in/ali
sredstev. Torej, pomen načrtovanja prostora, okoljske usmeritve, trajnostno upravljanje s
kmetijskimi in podeželskimi površinami pa tudi socialni in sociološki razvoj podeželja ter
usmerjanje k podjetništvu na podeželju so področja, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju
podeželja in drugačnem dojemanju le-tega. Na podeželju so priložnosti in tu se razvijajo
vedno boljše in drzne ideje.

3.1 SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA EU
Smo del EU in kljub temu da vsaka država znotraj EU ohranja svojo lastno identiteto in
postavlja svoje politike delovanja, krovne smernice prihajajo od vrha EU. Tako imamo tudi
skupno kmetijsko politiko (SKP) in politiko razvoja podeželja. SKP je ena izmed
najstarejših in hkrati tudi najpomembnejših skupnih politik EU. Njen pomen se odraža že v
dejstvu, da je skoraj polovica vseh predpisov v EU s področja kmetijstva, še danes pa se
zanjo porabi največji delež evropskega proračuna. SKP je bila zasnovana z Rimsko
pogodbo o ustanovitvi EGS iz leta 1957, ki je tudi postavila temeljne cilje in načela
delovanja skupne kmetijske politike, ki so ostale nespremenjena vse do danes. Čeprav
SKP v zadnjem desetletju poleg uresničevanja osnovnih ciljev namenja vse večjo
pozornost tudi varovanju okolja in razvoju podeželja. Cilji SKP so:
o zagotavljati redno oskrbo z živili po sprejemljivih cenah za potrošnike;
o zagotavljati primerno življenjsko raven za kmetijske pridelovalce;
o povečati storilnost v kmetijski pridelavi;
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o

stabilizirati kmetijske trge.

Zasnovana je na členih 32. do 38. pogodbe o Evropski skupnosti, po preštevilčenju, ki ga
je uvedla Amsterdamska pogodba. Njeni glavni instrumenti trenutno temeljijo na petih
poglavitnih besedilih. V svoji zgodovini je doživela več reform, zadnjo leta 2008. Trenutna
usmerjenost SKP pa zasleduje strateške cilje, kot so: kmetijstvo, ki bo konkurenčno na
svetovnih trgih in bo ustrezalo zelo strogim zahtevam glede okolja, kakovosti in varnosti
preskrbe s hrano in dobrega počutja živali v okviru trajnostnega gospodarstva na
podeželju (Evropska komisija, 2012, str. 13). SKP za uresničevanje zastavljenih ciljev
uporablja številne mehanizme. Njeno jedro tvorijo pravila in ukrepi, zapisani v predpisih,
imenovanih skupne tržne usmeritve, ki jih pogosto imenujemo tudi prvi steber skupne
kmetijske politike (Mrak, 2004).
Na Berlinskem vrhu je bil v okviru Agende 2000 dosežen dogovor, da bo EU za skupno
kmetijsko politiko v obdobju 2000–2006 namenila povprečno 40,5 MRD EUR na leto in
dodatnih 14 MRD EUR za razvoj podeželja. Stroški pristopanja novih držav naj bi znašali v
začetku leta 2000 okoli 1,7 MRD EUR in naj bi se do konca proračunskega obdobja dvignili
na 3,9 MRD EUR. Stališče Komisije glede reforme SKP, da je treba dodatno znižati nivo
cen, ki pridelovalcem zagotavlja odkup kmetijskih proizvodov; izpad dohodka zaradi
nižanja cen, pa je potrebno nadomestiti z direktno pomočjo kmetom. Glavne reforme so
zajemale sektor žitaric, pridelavo govejega mesa ter sektor sredozemskih pridelkov,
reforma pa je zajemala tudi instrumente politik ohranjanja podeželja, ki bo usmerjena v
okolju prijazno pridelavo. Kmetijska problematika znotraj EU se rešuje preko dveh
možnosti, in sicer prvi, drugi in tretji steber preko skupne kmetijske politike, četrti steber,
ki je vezan na razvoj podeželja, pa preko Sklada za regionalni razvoj (Benko, 2002, str.
63, 64).
Področje kmetijstva je v EU zakonodajno razdeljeno na dva dela. Prvi del je skupna
kmetijska politika (SKP), ki vključuje skupne ureditve trga za posamezne skupine
proizvodov, politiko razvoja podeželja ter horizontalne vsebine, ki urejajo delovanje
plačilnih agencij, državne pomoči, trgovinske mehanizme, politiko kakovosti itd. Drugi del
pa so predpisi s področja veterinarskih in fitosanitarnih vsebin, namenjeni uresničevanju
ciljev, povezanih z varno prehrano. SKP je bila oblikovana, da bi lažje spremljali delovanje
in razvoj skupnega trga za kmetijske proizvode. V SKP sodi vsak ukrep, ki prispeva k
uresničevanju ciljev SKP, to pa so:
o

o
o
o
o

povečati storilnost kmetijstva s pospeševanjem tehničnega napredka in
zagotavljanjem smotrnega razvoja kmetijske proizvodnje ter optimalno izrabo
proizvodnih dejavnikov;
zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti (zlasti s povečanjem
individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom);
ustaliti trge;
zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano;
poskrbeti, da je preskrba potrošnikov dostopna po primernih cenah.
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Ker je SKP skupna kmetijska politika EU, se tudi proces odločanja o kmetijski politiki
odvija na ravni EU, saj države članice praktično v celoti prenesejo izvajanje kmetijske
politike na skupne organe EU (Čebular, 2005, str. 68, 69).
Značilnosti veljavne SKP so: dva ločena vira finančnih sredstev, in sicer »prvi steber
skupne kmetijske politike«, ki vsebuje mehanizme za podporo trgom in neposredno
pomoč kmetijam ter se v celoti financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada
(EKJS); in »drugi steber« za ukrepe razvoja podeželja v obliki sofinanciranja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP); nevezanost; navzkrižna skladnost; javna
prerazporeditev; finančna disciplina; prožnejše upravljanje; skladnost s pravili Svetovne
trgovinske organizacije.
Stroški skupne kmetijske politike so se v razmerju z evropskim bruto domačim proizvodom
(BDP) postopno zmanjševali. V letu 2009 so dosegli 0,46 %. Vendar pa bi se stroški, če se
recesija še poveča, lahko zelo hitro povečali glede na BDP, predvsem v nekaterih novih
članicah, kjer so že sedaj precej višji od povprečja Skupnosti. Zadnji večletni finančni okvir
za obdobje 2007–2013 je bil sprejet leta 2006. Ukrepi za urejanje trgov in neposredna
plačila (prvi steber skupne kmetijske politike) za celotno sedemindvajseterico
predstavljajo 33,9 % vseh predvidenih obveznosti oziroma 293,1 MRD EUR. Ukrepi za
razvoj podeželja (drugi steber) pa predstavljajo 8 % tega zneska oziroma 69,7 MRD EUR.
Načrt za oživitev evropskega gospodarstva, ki ga je sprejel Svet Evrope 20. 3. 2009, je
dodelil dodatna sredstva (1,02 MRD EUR) Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj
podeželja, in sicer za razvoj visokohitrostnega internetnega dostopa na podeželju in za
odzivanje na nove izzive politike razvoja podeželja, ki jih prinaša »pregled reforme SKP«.
Posledično je bil večleten finančni okvir spremenjen s prerazporeditvijo sredstev v obliki
političnega sporazuma Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ter izjav, ki je priložena
veljavnemu medinstitucionalnemu sporazumu. Cilji in razdelitev pomoči skupne kmetijske
politike, pa tudi vloga in stroški mehanizmov za boj proti nestabilnosti cen bodo
neizogibno postale glavne teme nove SKP, ki bo začela veljati po letu 2013. Prav gotovo
pa izredno stanje nacionalnih javnih financ v tistem obdobju (zaradi nakopičenega
proračunskega primanjkljaja, javnega zadolževanja, prevzetih večletnih obveznosti za
odhodke itd.) ne bo olajšalo odločanja o novem večletnem okviru EU. Skupna kmetijska
politika, ki je prva skupna politika po odhodkih, je lahko v teh razmerah še posebno
prizadeta. Zmanjšanje BDP Skupnosti zaradi recesije bo zelo verjetno povzročilo znižanje
zneskov, namenjenih skupni kmetijski politiki, tudi če bo odstotek ostal enak ali podoben
tistemu, ki je bil predviden za leto 2013 (0,39 %). Če ne bo ponovnega gospodarskega
zagona pred letom 2012, bodo države članice tudi težko sprejele dejstvo, da morajo ta
primanjkljaj poravnati z večjim sofinanciranjem skupne kmetijske politike (Evropska
komisija, 2012).
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3.1.1 ZAKONODAJNA PODLAGA EU
Z vstopom v EU je bilo potrebno upoštevati, prenesti in prilagoditi vso zakonodajo, tudi na
področju kmetijstva in razvoja podeželja. PRP, kot glavni dokument področja kmetijstva in
razvoja podeželja v RS, je pripravljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Sklepom
Sveta 2006/144/EC o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja za programsko
obdobje 2007–2013, Uredbo (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike
ter uredbami komisije, ki omogočajo izvedbo politike razvoja podeželja, in sicer: Uredbo
(EK) št. 1320/2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v
Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005, Uredbo (EK) o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v
zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja in Uredbo (EK) o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP.
Ostale pomembne uredbe s področja razvoja podeželja:
o Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za
sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES)
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št.
1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št.
2529/2001 (Uradni list RS, št. 270, 2003);
o Uredba Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za
izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in
kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (Uradni list RS, št. 141, 2004);
o Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (Uradni
list RS, št. 277, 2005);
o Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (Uradni list RS, št.
368, 2006);
o Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
podeželja(Uradni list RS, št. 368, 2006);
o 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
(Uradni list RS, št. 243, 2006);
o Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada
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o

o

o

o

(EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (Uradni list RS, št. 160,
1999);
Uredba Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za
uporabo; Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (Uradni
list RS, št. 153, 2004);
Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi
kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in
živil (Uradni list RS, št. 198, 1991);
Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91
(Uradni list RS, št. 189, 2007);
Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in
nadzora (Uradni list RS, št. 250, 2008).

3.2 POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA
Magistrsko delo temelji na predstavitvi pomena razvoja podeželja v Sloveniji ter zasleduje
cilje, da je to področje zelo pomembno za razvoj naše prihodnosti in da bi moral biti
razvoj ter skrb za razvoj podeželja ključna tema gospodarskih in političnih smernic. Razvoj
podeželja je izredno pomembno področje tudi na ravni EU, saj podeželska območja
pokrivajo kar 91 % ozemlja EU in na njih živi več kot 56 % prebivalstva iz 27 držav članic
EU. Krepitev politike razvoja podeželja je zato splošna prednostna naloga EU. S tem je
tudi politika razvoja podeželja vse pomembnejši element SKP. Z obravnavanjem
gospodarskih, družbenih in okoljskih težav spodbuja trajnostni razvoj podeželskih območij
v Evropi.
3.2.1 EVROPSKA POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2007–2013
Za tedaj novo programsko obdobje 2007–2013 so bile izdelane osnovne smernice politike
razvoja podeželja EU, ki so se začele oblikovati po intenzivnih posvetovanjih, konferencah
in razpravah, še posebej leta 1996 na konferenci v irskem Corku in v nadaljevanju leta
2003 na Salzburški konferenci. Vključene so bile definicije treh, tako imenovanih
tematsko-prioritetnih osi: konkurenčnost kmetijskega in gozdarskega sektorja; okolje in
upravljanje z zemljišči ter diverzifikacija – kakovost življenja na podeželju. Te prioritetne
osi politike razvoja podeželja predstavljajo obnovitev in nadgradnjo evropskega modela
marketinško usmerjenega konkurenčnega sektorja, dobro pozicioniranega v skladu z
zahtevami potrošnikovih potreb in zavedanjem udeležencev o varnosti in kakovosti živil ter
vključitvi pomembnosti okoljskih in ostalih storitev v splošno zadovoljstvo družbe,
vključujoč varovanje tradicionalne pokrajine in vzdržljivo upravljanje podeželja za
naslednje generacije. Nanašajo se tudi na stabilen razvoj podeželske ekonomije v bolj
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integrirani smeri, osredotočeno na diverzifikacijo in mikro podjetja ter na zagotavljanje
storitev za podeželske skupnosti.
»Dejansko je Evropska komisija določila svoj koncept upravljanja v Beli knjigi o
evropskem upravljanju (White Paper on European Governance) iz leta 2001, v kateri se
izraz »evropsko upravljanje« nanaša na pravila, postopke in ravnanje, ki vplivajo na način
izvajanja pristojnosti na evropski ravni, zlasti v zvezi z odprtostjo, udeležbo,
odgovornostjo, učinkovitostjo in skladnostjo. Teh pet »načel dobrega upravljanja« krepi
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti« (Jose Manuel Sousa Uva, 2007, str. 3).
Leta 2004 je Komisija začela izvajati, sama s pogodbenimi svetovalnimi podjetji, analize
politike razvoja podeželja in njenih vplivov. Analize so zadevale obstoječe mehanizme
politike, prav tako pa tudi nove izzive, s katerimi so soočena podeželska območja.
Izvedene so bile tudi presoje politike razvoja podeželja v povezavi z možnostmi za dosego
njenih ciljev. Rezultati teh analiz so v prvi vrsti nazorno težili k močni poenostavitvi
celotne politike, tako njenega koncepta kot izvajanja. Za obdobje 2007–2013 je bil tako
predviden samo en sklad za razvoj podeželja, namesto dveh, in en sam enoten
programski in finančni sistem upravljanja s sredstvi za razvoj podeželja, namesto
predhodno petih različnih. Analize so tudi pokazale, da je za novo finančno in programsko
obdobje potreben bolj strateški pristop za učinkovitost sredstev iz sklada za razvoj
podeželja. Ta strateški koncept je v splošnem postal središče pristopa EU do razvoja
podeželja v novem obdobju. Naloga držav članic je, da opravijo intenzivne in objektivne
analize konkurenčnega položaja njihovega kmetijskega in gozdarskega sektorja in da
opišejo na kratko in hkrati zelo nazorno, kakšno je gospodarsko, družbeno in okoljsko
stanje podeželskih območij. Pri tem morajo jasno prepoznati prednosti in šibkosti
podeželskih območij ter na podlagi tega identificirati njihove resnične potrebe. Pomen teh
analiz, ki jih morajo opraviti države članice, je v pripravi ustrezne osnove, ki vodi v
definiranje strateških smernic in nato relevantnih pod-smernic. Pomembno je zagotoviti,
da so te smernice jasno navezane na potrebe države članice in da so resnično
»S.M.A.R.T.« – specifične, merljive, sprejemljive, realne in časovno usmerjene (KGZS,
2006, str. 62).
V začetku leta 2006 je Svet EU sprejel Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja
za obdobje 2007–2013 v smislu okrepitve smernic Komisije o promociji uravnotežene
gospodarske rasti in ustvarjanja več zaposlitev po Lizbonskih in Goeteborških določilih.
Smisel Strateških smernic je v nameri programiranja aktivnosti na področju razvoja
podeželja na način, da bo več finančnih sredstev namenjenih prioritetnim področjem in
aktivnostim, ki maksimizirajo vrednosti. V okviru prve prioritetne osi se takšna prioritetna
področja nanašajo na prenos znanja, modernizacijo, inovacije in kakovost v prehranski
verigi in zahtevajo investicije v fizični in človeški kapital. Druga prioritetna os je
osredotočena na biotsko raznovrstnost ter ohranitev in razvoj višje naravne vrednosti
kmetovanja in gozdarstva ter tradicionalnost podeželskega kmetovanja, kakor tudi na
obvladovanje vodnih in klimatskih sprememb. Tretja prioritetna os naj bi prispevala k
snovanju zaposlitvenih možnosti in pogojev za rast. Krepitev usposobljenosti in
pridobivanje izkušenj sta prepoznavna tudi kot pomembno orodje, ki bo zagotovilo, da
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bodo podeželska območja ostala atraktivna tudi za prihodnje generacije. Strateške
smernice Skupnosti dajejo poudarek tudi novejšemu pristopu k izvajanju politike razvoja
podeželja, to je pristopu »od spodaj navzgor«. Krepitev usposobljenosti javno-privatnih
partnerstev in oblikovanje lokalnih razvojnih strategij so stari toliko kot pristop LEADER
sam po sebi, ki je bil v PRP 2007–2013 integriran v politiko razvoja podeželja kot četrta
prioritetna os. Os, ki je horizontalna in katere aktivnosti so se izvajale v okviru ene ali več
prvih treh prioritetnih osi. Lokalne akcijske skupine so lahko postale aktivne v
prepoznavanju njihove pomembnosti za vizijo razvoja njihovih podeželskih območij in
družbe ter so lahko uporabile finančna sredstva vseh treh tematskih osi, čeprav se je
predvidevalo, da se bodo verjetno osredotočile ne tretjo os, ki je vsebovala aktivnosti, ki
bolje ustrezajo integriranemu pristopu lokalnega razvoja. Ni dvoma, da bo pristop LEADER
še naprej predstavljal pomemben potencial za izkoriščanje endogenih razvojnih
potencialov podeželskih območij ter za izgradnjo organizacijskih kapacitet podeželskih
skupnosti. Ključne aktivnosti za os LEADER bodo še naprej stimulacija inovacij,
spodbujanje inovativnega pristopa in izvedba lokalnih projektov. Nova uredba za razvoj
podeželja št. 1698/2005 uveljavlja bolj strateški pristop k razvoju podeželja, to je pristop,
ki ga vodijo predvsem cilji in manj ukrepi. Ta pristop se odseva v definiciji poglavitnih treh
ciljev politike razvoja podeželja in organizaciji podciljev in ciljev za posamezne ukrepe.
Države članice razvijejo svoje nacionalne strategije v luči treh ciljev in skladno z rezultati
analize nacionalnega stanja izberejo tiste ukrepe, ki so najbolj primerni za izvedbo
specifične nacionalne strategije. Program razvoja podeželja nato prevede nacionalno
strategijo v aktivnosti preko izvajanja ukrepov, ki so predvideni v štirih prioritetnih oseh
(KGZS, 2006, str. 63).

3.3 EVROPSKI KMETIJSKI USMERJEVALNI IN JAMSTVENI SKLAD
(EKUJS)
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – oddelek za usmerjanje (EKUJS) je
nastal leta 1962, zato da bi popravil agrarno strukturo, ki je bila in še vedno je od vseh
gospodarskih in družbenih struktur v Skupnosti najbolj tradicionalna. Zato je tudi socialni
in gospodarski položaj v kmetijstvu slabši od ostalih gospodarskih struktur. EKUJS
finančna sredstva usmerja predvsem v prilagajanje kmetijskih struktur ter v napredek
podeželja in področij, ki zaostajajo v razvoju. EKUJS podpira razvoj podeželske
infrastrukture, investicije v razvoj turizma, revitalizacijo vasi, pogozdovanje in posamezne
okoljevarstvene programe. Financira tudi posebno shemo predčasnega upokojevanja
kmetov v državah članicah. Po reviziji EKUJS leta 1993 so v Skupnosti poenostavili
postopke in okrepili finančni nadzor ter sistem vrednotenja v tem strukturnem skladu
(Ješovnik, 2000, str. 128).
EKUJS financira ukrepe razvoja podeželja in pomoči kmetom, jamstveni del sklada pa,
predvsem v regijah z razvojnimi zaostanki, podpira tudi razvoj podeželja v okvir skupne
kmetijske politike. Tudi danes predstavlja EKUJS orodje EU za izvajanje SKP ter vir
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financiranja izdatkov, povezanih s tem področjem. Sam sklad je (bil) razdeljen na dva
dela:
1. Jamstveni del EKUJS (EAGGF – Guarantee Section) – namenjen je financiranju tržnocenovne politike, ki prejema največji del sredstev iz evropske blagajne. Sklad krije
predvsem stroške, povezane z izvajanjem tržnih redov, ima popolno odgovornost za
uresničevanje cenovne politike ter usmerja in nadzira delovanje strukturnih in razvojnih
programov v okviru kmetijstva, ki spremljajo tržno-cenovne podpore. Če se tržne cene
spustijo pod raven intervencijskih cen, EKUJS in sorodne organizacije odkupijo izdelke in
jih skladiščijo. S tem nudijo podporo kmetom in zagotavljajo stabilnejše prihodke. Poleg
izdatkov za intervencije in skladiščenje EKUJS zagotavlja tudi finančno pomoč pri
proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.
2. Usmerjevalni del EKUJS (EAGGF – Guidance Section) – namenjen je financiranju tistih
strukturnih in razvojnih programov v okviru kmetijstva, ki niso pokriti v okviru
jamstvenega dela. Financira zlasti ukrepe za razvoj podeželja in pomoči kmetom v regijah
z razvojnimi zaostanki. Usmerjevalni del sklada se je okrepil po letu 1988, ko je prišlo do
večje reforme Strukturnih skladov. Ker cilja na izboljšave v kmetijstvu, financira ukrepe za
pospešitev prilagajanja kmetijskih struktur, promocijo kmetijskih proizvodov, izboljšanje
obdelovalnih površin, spodbujanje naložb v turizem in obrt, razvoj poklicnega
usposabljanja na področju kmetijstva in gozdarstva in podobno (Mrak, 2004, str. 40, 41).

3.4 EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)
Drugi steber Skupne kmetijske politike (SKP) predstavlja splošni okvir evropske politike
razvoja podeželja, ki ga določa Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).
Ukrepi, ki jih države članice izvajajo preko programov razvoja podeželja (PRP), sledijo
štirim osem EKSRP. Prve tri osi so strateškega značaja, četrta pa je metodološka. Ob
pripravi tedaj novih PRP za obdobje 2007–2013 sta Komisija in Svet zavzela precej bolj
strateški in ciljno usmerjeni pristop kot v preteklem obdobju (Evropska komisija, 2010).
Ker ima EKSRP pomembno vlogo pri izdatkih na ravni EU, je pomembno slediti in razumeti
učinke teh izdatkov na evropsko podeželje, zato je v ta namen Evropska komisija
oblikovala Okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF) kot strateški in
poenostavljen način ocenjevanja posameznih učinkov.
3.4.1 POBUDA LEADER
V preteklosti so bile pobude Skupnosti posebni programi, s katerimi je Komisija opozarjala
države članice in javnost na probleme, ki se iz evropske perspektive v okvir splošne
strukturne pomoči niso upoštevali v zadostni meri, vendar pa je bila njihova rešitev
pomembna z vidika EU kot celote. Pobude skupnosti so bile do začetka finančnega
obdobja 2007–2013 poseben instrument pomoči Evropske komisije za uresničevanje
strukturne politike EU, ki so se v administrativno-tehničnem smislu ločeno od okvirnih
načrtov podpore in enotnih programskih dokumentov financirale iz strukturnih skladov.
Razlika je bila v tem, da je v primeru pobud Komisija določala vsebinsko usmeritev
dodatno dodeljenih sredstev pomoči državam članicam. Postopek pri določanju pobud
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skupnosti se je od postopka, s katerimi so se določale druge strukturne pomoči, v
nekaterih točkah bistveno razlikoval.
Sprva so bile štiri pobude Skupnosti, po reformi strukturnih skladov leta 1988 se je
njihovo število znatno povečalo, vendar je v Agendi 2000 Komisija predlagala zmanjšanje
njihovega števila na štiri. Nekatere od pobud Skupnosti, ki so bile opuščene v finančnem
obdobju 2000–2006, so bile vključene v programe Cilja 1, Cilja 2 in Cilja 3. S pobudami
skupnosti je poskušala Komisija z relativno nizkim proračunom prispevati k zmanjševanju
družbeno-ekonomskih razlik med evropskimi regijami. Vsak od programov je bil financiran
s strani enega od strukturnih skladov.
Zadnje reforme kohezijske politike (2006) ne predvidevajo več pobud Skupnosti za
finančno obdobje 2007–2013. Področja delovanja pobud skupnosti URBAN, EQUAL,
LEADER in INTERREG ter inovativnih ukrepov so združena v prioritetah izvedbenih
programov držav članic ali regij (Mulec, 2008).
Namen 4. osi v PRP 2007–2013 – pobude LEADER in njenih ukrepov je spodbujanje
odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«,
preko lokalnih akcijskih skupin (LAS). Lokalno prebivalstvo mora biti sposobno samo
odločati o razvoju svojega okolja in razvojne ideje tudi uresničevati. Za uspešno
nastajanje LAS in vključevanje podeželskega prebivalstva v proces nastajanja in
uresničevanja razvojnih programov (lokalnih razvojnih strategij) je potrebno spodbujati
tudi izobraževanje za pridobivanje ustreznih strokovnih znanj. Prednostne naloge, ki naj bi
prispevale k doseganju ciljev 4. osi, morajo hkrati prispevati k doseganju ciljev 1. in zlasti
ciljev 3. osi (PRP, 2007, str. 74, 75).
Ciljna skupina za izvajanje pristopa LEADER so lokalne akcijske skupine na podeželskih
območjih, ki vključujejo naselja z manj kot 10.000 prebivalci. Ukrepi osi 4 v PRP 2007–
2013 se financirajo iz javnih sredstev, pri čemer se do 80 % sredstev sofinancira iz
EKSRP, vsaj 20 % pa iz proračuna RS (PRP, 2007, str. 240).
V novem programskem obdobju 2014–2020 predstavlja ključno novost v programu
LEADER večji poudarek koncentraciji oziroma tematskemu osredotočenju sredstev. To
pomeni, da naj bi se v okviru lokalne razvojne strategije opredelili največ dve ključni
tematski področji, ki naj bi jima sledili tudi projekti. Hkrati naj bi se več pozornosti
namenilo večji naravnanosti v doseganje jasnih rezultatov, ki morajo izkazovati trajnost
tudi po izteku podpor, v vse ukrepe PRP 2014–2020 pa bo zelo pomembno vključevati
področja: podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije (MKO, 2014).
3.4.1.1 Podporne institucije programu LEADER
Na ravni EU deluje tudi več združenj oziroma podpornih institucij programu LEADER, vse z
namenom povezovanja, izmenjave izkušenj, predstavitev dobrih praks, promocijo in
krepitev razvoja podeželja na ravni EU. To so:
o Evropska mreža za razvoj podeželja – ENRD;
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o
o

The European LEADER Association for Rural Development – ELARD (Evropsko
LEADER združenje za razvoj podeželja);
Partnership for Rural Europe – PREPARE (Združenje za podeželsko Evropo).

ENRD ali Evropska mreža za razvoj podeželja je bila ustanovljena s strani Evropske
komisije v letu 2008, da bi države članice svoje programe za razvoj podeželja (PRP)
izvajale na učinkovit način. Mreža služi kot združenje za izmenjavo idej in izkušenj o tem,
kako politike razvoja podeželja delujejo v praksi in kako jih je mogoče še izboljšati. Mreža
vključuje nacionalne mreže podeželja, organe držav članic, LEADER, lokalne akcijske
skupine (LAS) ter organizacije za razvoj podeželja z vidika EU. Evropska mreža za razvoj
podeželja zagotavlja obsežno podporo kot interesna skupina za razvoj podeželja ter na
ravni EU izpostavlja primere uspešnih projektov razvoja podeželja v celotni EU, nudi
pomoč nacionalnim mrežam za podeželje, spodbuja nadnacionalno sodelovanje med LAS
ter zagotavlja analize o pomembnih temah, ki vključujejo širše koristi kmetijstva, in o
temah, kot so gozdarstvo, socialno kmetijstvo in podjetništva na podeželju.
Združenje ELARD je namenjeno podpori razvoja podeželja in regionalnega razvoja, v
okviru LEADER načel, in spodbuja izmenjavo izkušenj s svojimi člani in partnerji ter
spodbuja povezovanje in sodelovanje izvajanja transnacionalnih projektov. Prav tako v
novem programskem obdobju podpira pametno, trajnostno in vključujočo rast na
podeželju in temelji na prepričanju, da je metodologija LEADER idealno orodje za podporo
strategiji Evropa 2020. Ob širitvah EU leta 2004 in 2007 si je združenje prizadevalo za
zagotavljanje ustanovitev nacionalnih mrež v novih državah članicah in je dajalo
pomembne informacije in podporo novim članicam. ELARD je sestavljen iz nacionalnih,
regionalnih in lokalnih združenj, ki delujejo v metodi LEADER v naslednjih 22 državah:
Belgija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Italija,
Irska, Latvija, Litva, Makedonija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija,
Španija, Švedska in Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Škotska in S. Irska). Trenutno
ELARD predstavlja 1.070 lokalnih akcijskih skupin.
Na tisoče lokalnih akcijskih skupin je pokazalo, da je ob uporabi posebnih značilnosti
metode LEADER mogoče poiskati tako inovativne in okoljsko ter socialno trajnostne
rešitve za razvoj podeželja kot pomagati mobilizirati edinstven človeški, družbeni,
gospodarski in kulturni potencial evropskega podeželja. Lokalne akcijske skupine so
sprožile nov občutek optimizma na podeželskih območjih. LAS so bile uspešne pri
ustvarjanju in ohranjanju več sto tisoč delovnih mest, zasebnih investicij, kar je sprožilo
animiranje ljudi, da prostovoljno delajo za razvoj svojega ozemlja. Pristop LEADER je
deloval kot orodje v spodbujanju mladih in žensk za delo v lokalnih akcijskih skupinah, kot
tudi pri izboljšanju kakovosti življenja različnih starostnih in spolnih skupin pri projektih, ki
se izvajajo oziroma so že bili izvedeni. LEADER je zgradil novo vrsto samozavesti za
prihodnost ter pomagal upočasniti izseljevanje s področja podeželja.
Glavni cilj delovanja združenja PREPARE programa je krepitev civilne družbe in
spodbujanje multinacionalnih izmenjav na področju razvoja podeželja, z glavnim
poudarkom na novih državah članicah EU in državah kandidatkah Srednje in Vzhodne
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Evrope. Želijo spodbujati dialog, zaupanje in sodelovanje med lokalnimi akterji, vladami in
vsemi zainteresiranimi stranmi za razvoj podeželja in to na vseh geografskih ravneh.
Njihova želja je, da so podeželske skupnosti, ki sodelujejo v sprejemanju odločitev,
povezane s trajnostnim razvojem podeželja. Program poganja prepričanje, da je za razvoj
podeželja najbolj uspešno in trajnostno, kjer so vzpostavljena močna partnerstva na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, in kjer lokalni ljudje aktivno sodelujejo pri postopkih
odločanja.

3.5 SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA DO LETA 2020
Kmetijstvo je bistveni del evropskega gospodarstva in družbe. EU se mora opredeliti, kako
se želi razvijati do leta 2020, zato je izoblikovala Strategijo Evropa 2020 in v njenem
ospredju so tri poglavitne prednostne prvine, ki se med seboj krepijo in skupaj oblikujejo
vizijo socialnega tržnega gospodarstva 21. stoletja:
o
o
o

Pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah.
Trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki
gospodarneje izkorišča vire.
Vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi
socialno in teritorialno kohezijo.

Vizija novega programskega obdobja je ključna podlaga in izhodišče vseh nadaljnjih
priprav posameznih področnih dokumentov. Poleg tega pa je ključnega pomena, da bi
lahko strategija Evropa 2020 dosegla korenite spremembe, ki bodo preoblikovale Evropo,
ki bo morala biti bolj osredotočena ter imeti jasno zastavljene cilje in pregledna merila za
ocenjevanje napredka. Za to bo potreben trden okvir upravljanja, ki bo v celoti izkoristil
instrumente, ki so na voljo za zagotovitev njenega pravočasnega in učinkovitega izvajanja
(Evropska komisija, 2010).
Ker se v času svetovne gospodarske krize tudi SKP sooča s številnimi izzivi, je zelo
pomembno, da EU sprejme strateško odločitev za dolgoročno prihodnost svojega
kmetijstva in podeželja. Da se bo SKP lahko soočala s predvidenimi in tistimi novimi,
nepričakovanimi izzivi, mora biti umeščena v trdne gospodarske politike in trajnostne
javne finance, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev EU. SKP mora tudi v prihodnje
ostati trdna skupna politika, temelječa na dveh stebrih, in sicer ohraniti potencial za
proizvodnjo hrane na trajnostni osnovi po vsej EU, da se evropskim državljanom zagotovi
dolgoročna varnost preskrbe s hrano in prispevek k naraščajočemu svetovnemu
povpraševanju po hrani, ter podpirati kmetijske skupnosti, ki evropskim državljanom
zagotavljajo kakovost, koristi in raznolikost hrane, pridelane trajnostno in v skladu z
zahtevami EU glede okolja, vode, zdravja, dobrega počutja živali, zdravja rastlin in
javnega zdravja. Dejavno upravljanje naravnih virov s kmetovanjem je pomemben način
za ohranitev podeželske krajine, boj proti izgubi biotske raznovrstnosti ter prispevek k
blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. To je bistvena podlaga za dinamična
ozemlja in dolgoročno gospodarsko vzdržnost in ohraniti vitalnost podeželskih skupnosti,
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za katere je kmetovanje pomembna gospodarska dejavnost, ki ustvarja lokalna delovna
mesta (Evropska komisija, 2010).
Po mnenju Evropske komisije se mora reforma SKP nadaljevati tudi zaradi spodbujanja
večje konkurenčnosti, učinkovite porabe davkoplačevalskih sredstev in doseganja
ustreznih rezultatov javnih politik, ki jih pričakujejo evropski državljani v zvezi z varno
preskrbo s hrano, okoljem, podnebnimi spremembami ter socialnim in teritorialnim
ravnovesjem. Doseči je treba bolj trajnostno, pametnejšo in bolj vključujočo rast
evropskega podeželja. In za uresničitev tega cilja mora prihodnja SKP vključevati bolj
zelen in pravičneje zasnovan I. steber, njen II. steber pa mora biti bolj usmerjen h
konkurenčnosti in inovacijam, podnebnim spremembam in okolju. Tako bo kmetijstvo EU
lahko sprostilo svoj skriti proizvodni potencial, zlasti v novih državah članicah, in
prispevalo k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020. Trije glavni cilji prihodnje SKP so:
o
o
o

vitalna proizvodnja hrane;
trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebnih sprememb;
uravnotežen teritorialni razvoj.

Kmetijstvo se spopada z gospodarskimi, okoljskimi in ozemeljskimi izzivi. Cilji politike SKP
so trajnostna proizvodnja hrane, trajnostno upravljanje naravnih virov in podnebni ukrepi
ter uravnotežen ozemeljski razvoj. Cilji reforme pa so večja konkurenčnost, trajnost in
učinkovitost.
Novi okvir politike EU za razvoj podeželja – usklajevanje in dopolnjevanje z evropskimi
strukturnimi in investicijskimi skladi. Na ravni EU pravila postavlja Uredba o skupnih
določbah za evropske strukturne in investicijske sklade, na nacionalni ravni Sporazumi o
partnerstvu, ki predstavljajo nacionalni dokument, ki opisuje nameravano uporabo
sredstev iz skladov pri uresničevanju ciljev Strategije Evropa 2020 ter na nacionalni ali
regionalni ravni Programi za razvoj podeželja. Ukrepi za razvoj podeželja vsebujejo 17
ukrepov in LEADER, ki zajemajo zlasti:
o prenos znanja in dejavnosti informiranja ter svetovanja;
o sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, vključno z dejavnostmi
informiranja in promocije;
o naložbe v osnovna sredstva z večjo stopnjo podpore za mlade kmete, kolektivne in
celovite naložbe, vključujoč možnosti za namakanje;
o razvoj kmetij in podjetij s podporo za zagon dejavnosti za male kmetije, mlade
kmete in razvoj kmetijske dejavnosti na podeželju;
o naložbe v razvoj in izboljšanje gozdnih območij;
o podporo za ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev v vseh državah članicah
EU;
o kmetijsko-okoljska-podnebna plačila ter ekološko kmetovanje: večja prožnost in
okrepljena podpora za skupne ukrepe;
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o

o
o

znatno poudarjen ukrep sodelovanja, vključujoč možnosti raznovrstnih pilotnih
projektov, razvoja novih produktov, praks, vzpostavitve kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov;
nov sklop instrumentov za obvladanje tveganja;
»pristop LEADER«, ki ga je moč uporabiti tudi v okviru drugih Skladov.

SKP ohranja največji delež proračuna EU (373 MRD EUR oziroma 37 % proračuna),
vendar se sredstva zanjo v primerjavi s preteklim finančnim okvirom 2007–2013 najbolj
zmanjšujejo (–9 %), pri čemer je zmanjšanje največje pri neposrednih plačilih in tržnih
ukrepih (–12 %). Sloveniji je v okviru SKP za obdobje 2014–2020 namenjenih 1,7 MRD
EUR, od tega za I. steber, ki ga predstavljajo neposredna plačila in podpora trgu (ker se
reforma za neposredna plačila začne izvajati v letu 2015, je navedeni znesek za obdobje
2015–2020), 814,5 MIO EUR, in II. stebru, ki ga predstavlja PRP, 838 MIO EUR. Obe
področji sta tesno prepleteni, zato ju je treba celovito in dosledno urejati.
Oblikovanje nove SKP naj bi potekalo po predvidenem terminu, in sicer so se v preteklem
letu 2013 oblikovali in dosegli politični dogovori glede nove usmeritve SKP, sprejeli in
objavili temeljni zakonodajni akti. V tekočem letu 2014 pa je predvideno v prvem polletju
2014 sprejetje in objava delegiranih in izvedbenih aktov, s 1. 1. 2015 pa naj bi se začela
polna veljavnost nove SKP (Evropska komisija, 2014).
Ena od temeljnih novosti, ki jih prinaša reforma za obdobje od leta 2014–2020 (nova
shema neposrednih plačil se bo začela izvajati z letom 2015), je zelena komponenta, kar
pomeni, da se 30 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila nameni za kmetijske
prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, v okviru katerih se bodo izvajali ukrepi:
diverzifikacija kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnega travinja in površine z ekološkim
pomenom. Ukrepi SKP so takšni, da zagotavljajo stabilnost tudi slovenskemu kmetijstvu in
proizvodnji hrane, še posebej je pomembno, da je EU dala podporo mladim kmetom, ki
bodo v prihodnje upravičeni do posebnega dodatka pri neposrednih plačilih kot tudi do
posebnih ugodnosti v okviru PRP. Pozitivni element nove strukture neposrednih plačil je
tudi shema za male kmete, saj pomeni poenostavitev postopkov tako za kmete, ki se
bodo odločili za vstop v shemo (ne bo potrebna letna oddaja vloge za neposredna plačila,
ne bodo zavezanci za izvajanje zelene komponente ter ne bodo deležnih nekaterih
kontrol, ki jih izvaja Agencija) kot tudi za administracijo. Slovenija je bila med pogajanji
uspešna tudi na področju zelene komponente, saj se je zavzemala zlasti za večjo prožnost
pri njenem izvajanju. Tako končni predlog zelene komponente, z upoštevanjem določenih
vstopnih pragov, omogoča enostavno in učinkovito izvedbo teh ukrepov na ravni kmetij in
hkrati poveča prispevek kmetijstva k varovanju okolja in naravnih virov. Nova shema
neposrednih plačil dopušča tudi prostovoljno uvedbo proizvodno vezanih plačil, s katerimi
lahko države članice ustrezno rešujejo specifične probleme vezane na posamezne sektorje
ali regije v težavah, kjer obstaja nevarnost zmanjšanja ali celo opuščanja proizvodnje. SKP
tudi določa, da se kvote za sladkor ukinejo leta 2017. Slovenija je sicer zagovarjala
stališče do ukinitve kvot z letom 2015, veliko držav pa je zagovarjalo ukinitev z letom
2020. Ob zaključku je bil sprejet kompromis. Za Slovenijo pa je zlasti pomembna zaveza
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Komisije, da bo z ustreznimi spremljevalnimi ukrepi zagotovila boljše delovanje trga ter s
tem tudi normalizacijo cen sladkorja pri nas. Vezano na ukinitev kvot za mleko z letom
2015, pa je za Slovenijo pomembno, da se že jeseni 2014 začne razprava na nivoju EU o
dodatnih ukrepih za stabilizacijo trga. Sicer pa ostaja celoten mlečni sveženj urejen na
način, kot je bil leta 2013 dogovorjen v okviru reforme sektorja mleka. Na področju PRP je
bil sprejet dogovor, da se vsaj 30 % prispevka EKSRP nameni ukrepom, ki prispevajo k
okoljskim ciljem, kar za Slovenijo ne predstavlja nikakršne ovire, saj že sedaj za te ukrepe
namenja več kot 30 % (MKO, 2014).
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4 UKREPI 4. OSI RAZVOJA PODEŽELJA: PRISTOP LEADER
4.1 O PRISTOPU LEADER
LEADER predstavlja nov pristop v sklopu politike razvoja podeželja ter dopolnjuje ostale
evropske in nacionalne programe. Spodbuja podeželska območja, da poiščejo nove
načine, kako bi (p)ostala konkurenčna, kako bi izkoristila svoje prednosti ter odgovorila na
izzive, s katerimi se srečujejo. Na tak način prispeva k izboljšanju kakovosti življenja na
podeželju in za reševanje problemov uporablja celostni pristop. To pomeni, da
predpostavlja, da so za lokalno prebivalstvo konkurenčnost pri proizvodnji hrane,
privlačno okolje in ustvarjanje možnosti za delo, vzajemni podporni vidiki podeželskega
življenja, ki zahtevajo specifična znanja, ustrezno tehnologijo in storitve, ki jih je treba
obravnavati kot usklajen sveženj in s posebnimi političnimi ukrepi. Program spodbuja
socialno-ekonomske akterje, da sodelujejo in zagotavljajo blago ter storitve, ki ustvarjajo
največjo dodano vrednost v njihovem lokalnem okolju.
LEADER je inovativni pristop v sklopu politike razvoja podeželja EU in predstavlja metodo
za doseganje razvojnih ciljev in inovativno reševanje razvojnih težav posameznih
podeželskih območij (Gumilar in Kovačič, 2010). Glavno vodilo pristopa temelji na
miselnosti, da so ideje in pristopi, ki se oblikujejo na lokalni ravni in jih prispevajo aktivno
vključeni lokalni akterji, bolje sprejete, prepoznane in lažje uresničljive. Potrebno je torej
povezati ideje in akterje »od spodaj navzgor«, vključiti lokalno prebivalstvo in ostalo
lokalno javnost, za uresničitev in izvedbo idej pa je potrebno zagotoviti ustrezno
administrativno in finančno podporo ter jasne, transparentne postopke. Razlika med
pristopom LEADER in ostalimi običajnimi ukrepi politike podeželja je ta, da LEADER kaže
»kako« napredovati in ne »kaj« je treba narediti. Za to predstavlja sedem ključnih
značilnosti, ki so: območni pristop, pristop »od spodaj navzgor«, lokalno partnerstvo,
večsektorski (celostni) pristop, inovacija, ozemeljsko sodelovanje in povezovanje v mreže.
Vsaka se pozitivno dopolnjuje in povezuje z ostalimi skozi ves postopek izvajanja in ima
trajne učinke na dinamiko podeželskih območij ter njihovo sposobnost reševanja lastnih
problemov.
LEADER torej predstavlja »povezave med ukrepi za razvoj podeželja« in ne toliko niz
posameznih ukrepov. Zaradi svoje usmeritve v trajnosten razvoj manjših podeželskih
območij ob sodelovanju in soodločanju lokalne javnosti, ta pristop lahko postane
pomemben vir in način izvajanja prihodnje politike razvoja podeželja (Gumilar in Kovačič,
2010).
Pri tem je pomembna ozaveščenost ljudi, da verjamejo, da lahko vplivajo na razvoj
svojega lokalnega okolja in s skupnimi vizijami, voljo in delom dosežejo zastavljene cilje in
oblikujejo politiko razvoja lokalnega območja. Kajti, če verjamejo in pristopijo »tisti
spodaj«, bodo slej ko prej morali prisluhniti »tisti zgoraj«, ampak potrebna je volja, jasno
morajo biti postavljeni cilji in začrtana pot, kako jih doseči ter zagotovljena finančna
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sredstva. Vključenih mora biti več akterjev, saj le tako lahko združijo in prepoznajo
strokovno ter laično znanje, informacije in potrebe okolja.
Prednostne naloge izvajanja programa LEADER so usmerjene predvsem v pridobitev
strokovnih znanj, animacijo območij in vzpostavitev javno-zasebnih lokalnih partnerstev.
Namenjene so izdelavi in izvajanju lokalnih razvojnih strategij ter podpori sodelovanju in
povezovanju med lokalnimi akcijskimi skupinami. Aktivnosti LEADER naj bi v PRP 2007–
2013 hkrati prispevale k doseganju ciljev vseh ostalih osi. Ciljne skupine v okviru 4. osi so
občine ali lokalne skupnosti na podeželskem območju, ki izkazujejo pripravljenost
prebivalstva za razvojno sodelovanje in oblikovanje LAS, za izdelavo in izvedbo LRS in
posameznih razvojnih projektov na opredeljenem območju ter lokalne akcijske skupine
(javno/zasebna partnerstva) na podeželju z izdelano in potrjeno lokalno razvojno
strategijo (KGZS, 2006, str. 36).
Program LEADER ni bil nikoli eden »pomembnih« programov v primerjavi z drugimi
programi in pobudami politik EU. Tako je zaradi svoje velikosti ostal pod pragom
opaznosti za veliko oblikovalcev odločitev. Kljub temu sta filozofija in metodologija pobude
LEADER vplivali na znatno število drugih politik in programov na ravni EU in držav članic.
Čeprav način delovanja metode LEADER ni niti približno dovolj raziskan in določen, je
učinkoval na oblikovanje politike na mestnih območjih (pobuda skupnosti URBAN), razvoj
človeških virov (pobuda skupnosti EQUAL) ter številne druge evropske in nacionalne
programe za podporo in financiranje (POMO na Finskem, National LEADER na Irskem,
Regionen Aktiv v Nemčiji itd.) (Leader+ Magazine, 2008, str. 28).
Pobuda LEADER je prinesla podeželskim območjem nov način vodenja, tako da je združila
veliko različnih vrst interesnih skupin na vsaki ravni ter med ravnmi, hkrati pa tudi
strateško razmišljanje in delovanje ter prilagodljivo upravljanje podeželskih virov. Način
vodenja programa je več kot samo lokalna vlada, je več kot samo upravljanje in je več kot
samo financiranje (Leader+ Magazine, 2008, str. 32).

4.2 KRATKA ZGODOVINA PROGRAMA LEADER
Pri pomenu razvoja podeželja ter organiziranju in upravljanju projektov razvoja podeželja,
ki je obravnavano v delu, ima program LEADER ključno vlogo, saj je ustanovljen z
namenom, da pospešuje razvoj podeželskega območja. LEADER je v tujini že zelo dobro
poznan program, vse bolj pa se uveljavlja tudi pri nas.
LEADER je začel delovati leta 1991, s ciljem izboljšati razvojne možnosti podeželskih
območij, in sicer s temelji na lokalni pobudi in znanju, spodbujanju znanja in izkušenj
glede lokalnega razvoja in razširjanja tega znanja in izkušenj na ostala podeželska
območja. LEADER je del širše politike razvoja podeželja EU in cilji tega programa se v
skladu s splošno politiko EU nanašajo na razvoj podeželja. Razvijajoča se skupna
kmetijska politika upošteva raznolikost podeželskih območij in pokrajin, bogato lokalno
identiteto in vse večjo vrednost, ki jo družba daje visoko kakovostnemu naravnemu okolju
in to so glavne prednosti podeželskih območij EU.
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Različni pristopi za razvoj podeželja, ki so se preizkusili v zgodnjih 90. letih, so bili tipično
sektorske narave, prvotno so se osredotočali na kmete in želeli spodbujati strukturne
spremembe v kmetijstvu. Uporabili so pristop »od spodaj navzgor«, s podpornimi
shemami, ki so bile določene na nacionalni ali regionalni ravni. Lokalnih interesnih skupin
se ni vedno spodbujalo, da bi si pridobile znanja in postale oblikovalke prihodnosti za
svoja lastna območja. Pristop, ki temelji na območju in se izvaja »od spodaj navzgor«,
vključuje lokalne skupnosti in dodaja vrednost lokalnim virom, je postopoma začel veljati
za nov način ustvarjanja delovnih mest in podjetij na podeželju. LEADER se je poskusno
začel tako, da je na lokalni ravni združil razne projekte in zamisli, interesne skupine in
vire. Izkazalo se je, da je idealni instrument za preizkušanje tega, kako razširiti priložnosti
za podeželska območja. Področje, kjer se uporablja pristop LEADER, število skupin
LEADER in stopnja financiranja, ki je dodeljena za pristope tipa LEADER, so se bistveno
povečali od leta 1991, ko se je LEADER začel.
Kratica LEADER pomeni »Links between actions of rural development« oziroma »Povezave
med ukrepi za razvoj podeželja«. Uveden je bil kot »pobuda Skupnosti« in financiran iz
strukturnih skladov EU, s ciljem izboljšati razvojne možnosti podeželskih območij. Od
ustanovitve do sedaj, so se zvrstile že tri generacije LEADER, in sicer:
o LEADER I (1991–1993);
o LEADER II (1994–1999);
o LEADER+ (2000–2006).
V tem času so države članice in regije imele samostojne programe LEADER z ločenim
financiranjem na ravni EU. Z letom 2007 pa je bil pristop LEADER vključen v splošno
politiko razvoja podeželja EU, kar pomeni da je bil vključen v nacionalne in regionalne
splošne programe za razvoj podeželja, ki jih podpira EU, skupaj s številnimi drugimi osmi
za razvoj podeželja. Tako je program oziroma pobuda LEADER v Sloveniji predstavljal 4.
razvojno os v PRP 2007–2013. Financiranje osi LEADER se od leta 2007 izvaja s splošnimi
finančnimi prispevki, ki jih vsaka država članica prejme od EU v okviru EKSRP, ki podpira
razvoj podeželja. LEADER spodbuja socialno-ekonomske akterje, da sodelujejo in
zagotavljajo blago ter storitve, ki ustvarjajo največjo dodano vrednost v njihovem
lokalnem okolju.
Metoda pristopa LEADER temelji na sedmih skupnih načelih, ki se med seboj povezujejo in
dopolnjujejo.

42

Slika 2: Sedem skupnih načel metode LEADER.

Vir: Pristop LEADER: osnovni vodnik (2006, str. 8)

V nadaljevanju so na kratko povzeta in predstavljena posamezna načela delovanja
metode LEADER.
LRS izhajajo iz območja: pristop, ki temelji na območju, jemlje za ciljno območje
političnega izvajanja majhno, homogeno družbeno povezano ozemlje, ki ga pogosto
označujejo skupna tradicija, lokalna identiteta, občutek pripadnosti ali skupne potrebe in
pričakovanja. Temeljiti na območju pomeni biti lokalen, pri tem pa ni potrebno, da ustreza
vnaprej določenim upravnim mejam. Izbrano območje mora biti dovolj povezano in mora
imeti dovolj kritične mase v smislu človeških, finančnih in ekonomskih virov, da lahko
podpre uspešno LRS.
Pristop »od spodaj navzgor«: pomeni, da lokalni akterji sodelujejo pri sprejemanju
odločitev glede strategije in pri izbiri prednostnih nalog, ki jih območje potrebuje. Od vseh
sedmih značilnosti je pristop »od spodaj navzgor« najbolj razločevalen.
Javno-zasebna partnerstva, to so lokalne akcijske skupine (LAS): ustanovitev lokalnega
partnerstva, poimenovanega LAS, je izvirna in pomembna lastnost pristopa LEADER. LAS
ima nalogo, da opredeli in izvede LRS, sprejme odločitve o dodelitvi finančnih sredstev in
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z njimi tudi upravlja. Toda stopnja avtonomnosti LAS se lahko močno razlikuje glede na
specifični način organizacije in institucionalne vsebine držav članic.
Omogočanje inovacij: pristop ima lahko dragoceno vlogo pri spodbujanju novih in
inovativnih pristopov k razvoju podeželskih območij. Take inovacije se spodbujajo tako, da
se LAS dopušča svoboda in fleksibilnost pri sprejemanju odločitev glede ukrepov, ki jih
želijo podpreti. Pojem inovacija je pri tem potrebno razumeti širše. Pomenijo lahko
predstavitev novega proizvoda, postopka, organizacije ali trga. Ta skupna opredelitev
inovacij velja za podeželska in tudi za urbana območja.
Povezani in večsektorski ukrepi: LEADER ni sektorski razvojni program; LRS mora imeti
večsektorske temelje/načela, povezovati mora več sektorjev dejavnosti. Ukrepi in projekti,
ki jih zajemajo LRS, morajo biti med seboj povezani v usklajeno celoto.
Povezovanje v mrežo: pomeni izmenjavo dosežkov, izkušenj in znanja med skupinami
LEADER, podeželskimi območji, upravami in organizacijami, vključenimi v razvoj podeželja
znotraj EU, ne glede na to, ali so neposredni upravičenci do programa LEADER.
Povezovanje v mrežo je način za prenašanje dobrih praks, razširjanje inovacij in
nadgrajevanje znanja, pridobljenega iz lokalnega razvoja.
Sodelovanje: sega dlje od povezovanja v mreže, saj pomeni, da se LAS loti skupnega
projekta s še eno skupino LEADER ali s skupino, ki sledi podobnemu pristopu v drugi
regiji, drugi državi članici ali celo tretji državi. Sodelovanje lahko pomaga skupinam
LEADER, da razširijo svoje lokalne dejavnosti (Pristop LEADER: osnovni vodnik, 2006, str.
5–13).
Sedem ključnih razlikovalnih značilnosti torej pojasnjuje, kaj pomeni pristop LEADER in
uveljavljanje teh načel v praksi pomeni, da »resnični« ljudje oblikujejo LRS in sodelujejo v
dejavnostih. V nadaljevanju so opisani osnovni koraki v postopku izvajanja programa
LEADER na področjih, kjer se uporablja prvič. V idealnih pogojih, naj bi si v postopku
izvajanja pristopa sledili naslednji koraki:
o Krepitev zmogljivosti (imeti oziroma si pridobiti sposobnosti v smislu projektnih idej,
znanja, človeških virov in finančne spretnosti za vodenje dejavnosti).
o Združevanje lokalnih akterjev (z organizacijo sestankov, seminarjev, delavnic,
okroglih miz).
o Analiza območja (podrobna opredelitev »ozemeljskega kapitala«, ki ne pomeni popisa
imetja, temveč edinstvenih značilnosti, ki jih je mogoče razviti. Opravljena analiza
prav tako zavezuje vse lokalne akterje k srednjeročni in dolgoročni viziji območja).
o Opredelitev obstoječih dejavnosti/pobud (da lokalni akterji izvedejo pregled
obstoječih ukrepov za razvoj podeželja, ki se že izvajajo ali pa so načrtovani za
območje ter se odločiti ali jih nadgraditi ali nadomestiti).
o Oblikovanje partnerstva (ker pristop »od spodaj navzgor« zahteva udeležbo različnih
interesnih skupin).
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o Priprava LRS (Lokalni razvojni pristop je uradno naveden v dokumentu o LRS. Ta
vključuje določitev ciljev, opredelitev strateških prednostnih nalog in rangiranje ukrepov,
ki jih je treba sprejeti.) (Pristop LEADER: osnovni vodnik, 2006, str. 15, 16).
Pristop LEADER ima v posameznih državah članicah EU različno vlogo po pomembnosti in
za njegovo izvajanje članice namenjajo različne stopnje programskih sredstev. Danska in
Španija namenjata največ sredstev znotraj držav članic EU-27, in sicer vsaka po 11 %,
najnižji deleži pod 3 % pa znašajo v Bolgariji 2,3 % in Sloveniji 2,9 %, kar predstavlja v
programskem obdobju 2007–2013 v RS slabih 34 MIO EUR. EU povprečje znaša 6 %.
Vodenje in dosežki pristopa LEADER so do začetka programskega obdobja 2007–2013
dosegli načrtovano pot in poželi uspeh. Prispevek avtorice Jele Tvrdonove na konferenci
ob zaključku programskega obdobja LEADER+ pravi, da če se pogleda razvoj dogodkov v
zvezi s pobudo LEADER in upošteva politične izjave višjih uradnikov EU, so LAS iz vse EU
lahko optimistične glede prihodnosti. Kot trdi, so najboljši dokaz za priznavanje celotne
zapuščine pristopa programa LEADER sedanje politike razvoja podeželja, v katerih je
metoda LEADER vključena v prednostne osi strateških smernic EU za razvoj podeželja
2007–2013, in te so: poudarek na vidiku človeškega kapitala, povečano vključevanje
podeželskih območij v informacijsko družbo in izboljšano vodenje. V nadaljevanju pojasni,
da pristop programa LEADER tako visoke stopnje priznanja ni dosegel slučajno ali samo
zaradi zavezanosti oblikovalcev odločitev v EU, ampak da je do nje prišlo predvsem zaradi
veliko uspešnih primerov izvajanja metode LEADER in uspešnega dela LAS s podeželskih
območij starih članic EU, v obdobjih programov LEADER I, LEADER II in LEADER+. Hkrati
je bil to tudi odgovor na rastoče navdušenje podeželski akterjev v novih državah članicah,
ki so se pridružile leta 2004 ali so opazovale obdobje LEADER+ po tem letu. Ta
zavezanost in navdušenje sta pokazala, da celostni pristop k razvoju podeželja prinaša
raznolikim evropskim podeželskim območjem dodatno vrednost. Prinaša tudi trajnostno
naravnane rešitve, ki temeljijo na lokalnih virih, ter posebnosti za izzive in spremembe, s
katerimi so se spopadali v preteklih desetletjih (Tvrdonova, 2008, str. 31).
Povzetek trditev avtorice pravi, da je pobuda LEADER najcelovitejši instrument EU za
podpiranje celostnega, medsektorskega in endogenega pristopa k razvoju podeželja. Do
uvedbe te metode so bile vse politike usmerjene sektorsko, LEADER pa je s svojo pilotno
uvedbo leta 1991 začel inovativen pristop in spremembe pri podpori za razvoj podeželja.
To je na eni strani povzročilo nezaupanje in precej nizek in omejen proračun, toda po
drugi strani so lokalni akterji hitro dojeli idejo pobude in njeno sposobnost za razvoj ter jo
začeli uporabljati kot zelo inovativen način upravljanja svojih podeželskih ozemelj. Kot
pravi avtorica, sta najboljši dokaz za to stalno rastoče število nastajajočih LAS v državah
članicah EU ter širjenje metode LEADER zunaj EU, na zahodnem Balkanu, Latinski Ameriki
in drugod. Pobuda LEADER je podeželskim območjem prinesla nov način organiziranja in
vodenja, tako da je združila veliko različnih vrst interesnih skupin na vsaki ravni ter med
ravnmi, hkrati pa tudi strateško razmišljanje in delovanje ter prilagodljivo upravljanje
podeželskih virov. Kajti način vodenja programa LEADER je več kot samo lokalna vlada,
saj presega običajne postopke sprejemanja odločitev, ustvarja nove strukture odločanja in
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ustanove. LAS in njen organ odločanja, ki delujeta kot medsektorsko partnerstvo,
pomagata pri socialnem vključevanju območja ter odpirata vrata za sodelovanje veliko več
akterjem kot samo predstavnikom lokalne vlade. Tak način uvaja eno temeljnih pravil
odločanja, to je razvejiti sestavo organa odločanja in vključiti največ 50 % predstavnikov
iz javnega sektorja in s takim načinom delovanja pobuda LEADER širi lokalno demokracijo.
Prav tako je način vodenja programa LEADER več kot samo upravljanje, ker pristop
prinaša upravljanju območja dodatno vrednost, ker temelji na lokalnem partnerstvu, ki
načrtuje, izvaja, spremlja in ocenjuje odločitve, oblikovane v strategijah lokalnega razvoja,
in ustvarja/razvija močno identiteto območja. Pristop programa LEADER torej pomeni, da
se območje vodi in ne le upravlja. Pomeni tudi, da se v dnevne postopke odločanja na
vseh ravneh uvajata komunikacijska in partnerska kultura. Prav tako je način vodenja
LEADER več kot samo financiranje, kljub temu da se nanj pogosto gleda kot na le še en
vir financiranja s strani EU. Trditvi v prid govorijo skupine, ki že imajo izkušnje s
partnerskim pristopom pri vodenju območja, preden so prejele finančno podporo od
pobude LEADER. Zavedajo se, da pristop ponuja zelo dobro pomoč pri pospeševanju
celovitega razvoja, ki temelji na partnerstvu, in možnosti za razvijanje zmogljivosti, da
lokalno partnerstvo upravlja javni denar na lokalni ravni, zato razvija tudi možnost iskanja
drugih virov financiranja, ki niso pobuda LEADER (LEADER+ Magazine, 2008).
Dobro organiziranje in vodenje pri pristopu LEADER je odvisno od več dejavnikov, pri tem
imajo pomembno vlogo splošne/okvirne regionalne in nacionalne vladne strukture s
svojimi upravnimi, institucionalnimi in pravnimi sistemi. Ti se od države do države
razlikujejo kot se spreminjajo tudi stopnja (de)centralizacije ter odgovornosti in razdelitev
pristojnosti med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi ravnmi. Dobro organiziranje in
vodenje je odvisno tudi od ustreznega organa za upravljanje neke države in načina, na
katerega je bil pristop LEADER zasnovan na državni ravni. Izkušnje LAS govorijo o treh
pomembnih dejavnikih uspešnega organiziranja in vodenja na lokalni ravni, in sicer je
odvisno od kakovosti:
o
o
o

lokalnih partnerstev in mrež;
lokalne razvojne strategije;
struktur upravljanja.

Dlje kot je lokalna skupina vključena v pristop LEADER, močnejša postaja in trdnejši je
socialni kapital njenega ozemlja. Izkušnje kažejo, da mora biti partnerstvo dobro
uravnoteženo ne samo z vidika zastopanja sektorja, ampak tudi geografsko,
institucionalno in socialno, da ne ustvarja »elit« ali nepreglednih postopkov izvajanja
znotraj lokalne razvojne strategije. Pri tem je zelo pomembno, da LAS ohranijo
neodvisnost pri svojih odločitvah, »zaupanje« je ključna beseda pri vzpostavljanju lokalnih
partnerstev, lokalno partnerstvo mora biti posebej usposobljeno z veščinami, znanjem in
podatki ter da nenehno išče priložnosti za usposabljanje, zahteva tudi dodatne veščine za
načrtovanje poslovanja, upravljanje projektnih ciklov ter posebna znanja, trženje,
gospodarsko razvejanje, storitve in informacijske storitve. Posebna značilnost metode je
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povezovanje v mreže in to postane pomembno takrat, ko so človeški viri omejeni.
(Leader+ Magazine, 208, str. 32)
Lukesch in Schuh v strnitvi poročila ob zaključku programa LEADER+ povzemata, da je
pobuda LEADER doslej obravnavala sedem temeljnih vidikov v zvezi s trajnostnim
razvojem podeželskih območij:
o
o

o

o

o
o

o

Obravnavala in gojila lokalno identiteto, občutek pripadnosti in vdanosti ter jih
spremenila v gibala lokalnega razvoja.
Okrepila vlogo lokalnih prebivalcev, jim dala več moči, njihovim predstavnikom pa več
možnosti, da predstavijo njihove potrebe in dostopajo do zadostnih virov za dosego
njihovih ciljev.
Zagotovila organizacijski okvir za načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje
konceptov ozemeljskega razvoja na lokalni ravni ter za možnost najemanja in
usposabljanja strokovnega upravnega in svetovalnega osebja v korist lokalnih
prebivalcev.
Sprostila nove možnosti in podjetniško dinamiko za lokalni razvoj, tako da je postavila
v ospredje povezave med različnimi sektorji ter med zasebnimi, javnimi in civilnimi
dejavnostmi.
Gojila družbeno interakcijo in sodelovanje med različnimi akterji ter tako prispevala k
bolj uravnoteženi predstavitvi interesov na lokalni ravni.
Lokalne akterje spodbudila k ustvarjanju pozitivnih podob in strateških vizij na podlagi
notranjih virov in vrednot ter tako izboljšala konkurenčnost njihovega območja v
globaliziranem gospodarstvu.
Prispevala k razvijanju lokalnih struktur vodenja, ki se lahko spopadajo z zahtevnimi
nalogami in prevzemajo odgovorno vlogo pri trajnostnem razvoju.

Koristi pobude LEADER se nanašajo na tri osi razvoja podeželja:
o

Kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko verigo – pobuda LEADER je dvignila
ozaveščenost o pojmu verig z dodano vrednostjo, zlasti v zvezi s kakovostnimi in
majhnimi prehranskimi verigami.

o

Okolje in podeželje – program je uspešno deloval na zavarovanih območjih in okrog
njih ter tudi v zvezi z zavarovanimi vrstami.

o

Kakovost življenja na podeželskih območjih in razvejanje podeželskega gospodarstva
– program je prinesel znatno število ukrepov pri zagotavljanju novih storitev za
podeželsko prebivalstvo. Veliko projektov je bilo osredotočenih na izboljšanje položaja
žensk, mladih, novih prebivalcev … Ustvarjene so bile tudi povezave z različnimi
gospodarskimi sektorji, na primer pri podeželskem turizmu.
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Pet ključnih besed, ki po mnenju avtorjev povzemajo učinke dobrega izvajanja pobude na
socialni kapital območja:
o
o
o
o
o

Dostojanstvo (lokalne prebivalce obravnava posamezno in skupaj. Obravnava jih kot
uporabnike, vendar tudi kot subjekte in sodelujoče).
Razlikovanje (pobuda si podeželska območja predstavlja kot »rezervoarje
različnosti«).
Dialog (pristop »od spodaj navzgor« zahteva od lokalnih partnerjev veliko časa, da
dosežejo medsebojno razumevanje).
Demokracija (z lokalnim partnerstvom je lokalnim skupnostim zagotovila močan in
vsestranski instrument na podlagi decentraliziranega vodenja).
Zadovoljstvo (uspešno izvajanje LRS in medsebojno izmenjavanje izkušenj izpostavlja
tudi čustva vpletenih, ki so običajno ponosni na svoje izvedene projekte) (Lukesch in
Schuh, 2008, str. 27, 28).

4.3 LEADER V SLOVENIJI
LEADER je v programskem obdobju 2007–2013 predstavljal novost, saj Slovenija v
prejšnjem programskem obdobju ni izvajala tega programa. Ima pa izkušnje z LEADER
pristopom s pomočjo programa CRPOV in razvojnimi programi podeželja, ki so pokrivali
skoraj celotno državo in so prav tako izdelani po pristopu »od spodaj navzgor«.
Na področju razvoja podeželja ima Slovenija dolgoletno tradicijo. Že pred osamosvojitvijo
se je demografsko ogroženim območjem in območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
namenjalo vrsto podpor. Po osamosvojitvi se je, z oblikovanjem lastne kmetijske politike
in sprejetjem Strategije razvoja slovenskega kmetijstva, pomen razvoja podeželja še
povečal. Začeli so se usmerjeni programi Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi
(CRPOV), ki so s svojim inovativnim pristopom »od spodaj navzgor« dopolnjevali ukrepe
strukturne politike (KGZS, 2006, str. 41).
Sredstva za programe celostnega razvoja podeželja bi lahko razdelili na štiri vsebinske
sklope: razvoj podeželskih ekonomij; obnova vasi; ekonomska diverzifikacija in kmetijska
infrastruktura. V obdobju od leta 1992–2004 je bilo za Programe celostnega razvoja
podeželja namenjenih cca 25 MIO EUR, od tega 40 % za izboljšanje kmetijske
infrastrukture, za razvoj podeželskih ekonomij pa dobrih 30 % (Brošura LEADER, 2008).
Po letu 2007 se je v sklopu skupne kmetijske politike začel izvajati tudi pristop LEADER.
Nove države članice, med katere je v začetku programskega obdobja 2007–2013 spadala
tudi Slovenija, morajo za izvajanje pobude LEADER nameniti vsaj 2,5 % sredstev. V
Sloveniji je tej pobudi namenjenih slabih 3 % sredstev PRP 2007–2013. Os LEADER je
torej novost v slovenski politiki razvoja podeželja, čeprav je bilo na lokalnem nivoju veliko
izkušenj s primerljivimi programi (CRPOV, RPP, VTC) (KGZS, 2006, str. 43).
Tako sta priprava in izvajanje točkovno naravnanih projektov CRPOV predstavljala nov
pristop k razvoju podeželja, z aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva. V relativno
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kratkem času se je na podeželju vzpostavilo veliko število organizacij, ki so po enotni
metodologiji pripravljale razvojne programe. Kot so ugotavljali na takratnem Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je največjo težavo predstavljal prehod iz uvajalne v
izvedbeno fazo, saj se je na tej točki zaključila približno tretjina projektov. Razlog za to
vidijo predvsem v velikostni omejenosti projektov, ki ni zagotavljala zadostne kritične
mase finančnih in človeških potencialov za izvajanje razvojnih dejavnosti.
Glavni razlog, da se iniciativa LEADER+ ni začela pri nas izvajati že v obdobju 2004–2006,
je bil, da so razvojni programi podeželja (RPP), ki so se izvajali na večjih zaokroženih
območjih, pravzaprav pomenili vsebinsko nadgradnjo obstoječih programov CRPOV.
Izdelane so bile lokalne razvojne strategije, katerih pripravo je sofinanciralo MKGP in ti
programi so v veliki meri primerljivi s programi LEADER. So pa RPP premalokrat upoštevali
pristop »od spodaj navzgor«, saj predlogi izvedbenih projektov niso bili vedno skladni z
izvedbenimi aktivnostmi, nemalokrat pa so pri njihovi pripravi sodelovale zgolj javne
institucije. Po ugotovitvah pristojnega ministrstva sta največje težave predstavljali
pomanjkanje sodelovanja in neurejena finančno-administrativna razmerja med partnerji
(Brošura LEADER, 2008, str. 12).
Pristop LEADER je torej pobuda Evropske skupnosti za pomoč podeželskim skupnostim za
boljšo kakovost življenja in večjo gospodarsko blaginjo na lokalnem območju. Program je
financiran iz EKSRP, na osnovi sprejetega PRP RS 2007–2013, 4. os, namenjen pa je
izboljšanju razvojnih možnosti podeželja, ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi
lokalnega prebivalstva. Spodbuja javno zasebno partnerstvo in podpira »mehke« vsebine
razvoja podeželja. Čeprav gre v osnovi za nizko proračunske projekte, je skozi delo
namenjen poudarek, da so ti dodana vrednost v lokalnem okolju, saj so navadno
zastavljeni in postavljeni od ljudi, ki so aktivni v svojem lokalnem okolju. Po ugotovitvah
takratnega resornega ministrstva, so največjo težavo za nadgradnjo izvedbe obstoječih
programov in prehod na pristop LEADER predstavljala premalo učinkovita oziroma sploh
neobstoječa partnerstva in nejasna razmerja pri izvajanju, upravljanju in financiranju
projektov. Pomanjkljivo je bilo tudi medresorsko sodelovanje in skupno izvajanje javnozasebnih projektov (Brošura LEADER, 2008).
Kot ugotavljata Gumilar in Kovačič (2010) je bil pristop LEADER v prvih letih s strani
javnosti nekoliko zadržano sprejet, hkrati pa je prinašal velika pričakovanja, predvsem v
smislu finančne podpore manjšim lokalnim projektom. Po nekajletnem izvajanju dobiva
svoje mesto, hkrati pa realnost izvedbenih zahtev nekoliko zavirata pozitivizem in visoka
pričakovanja. To v praksi pravzaprav pomeni, da je za razmeroma malo pridobljenih
sredstev potrebno zelo veliko dela, tako pri vsebinski pripravi projektnega predloga,
začetnemu finančnemu vložku, ki mora biti zagotovljen pred začetkom izvajanja projekta,
sami izvedbi projekta ter končno pri pripravi zaključnega poročila, skupaj z izdanim
zahtevkom za povračilo dela sredstev.
Pri pregledu učinkovitosti črpanja sredstev ukrepov 4. osi je iz Poročila za leto 2011
razvidno, da je bilo do 31. 12. 2011 v okviru celotne osi LEADER izplačanih 29,78 %
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razpoložljivih sredstev. Razpoložljiva sredstva za celotno programsko obdobje znašajo
33.760.006,25 EUR, razmerje med sredstvi EKSRP in RS pa znaša 80 : 20. Do konca leta
2011 je bilo največ izplačil namenjenih ukrepu 41, ki je namenjen izvajanju LRS, ter
ukrepu 431, ki vključuje vodenje LAS ter pridobivanje novih znanj. Kot ugotavljajo v
poročilu, se je v letu 2011, glede na leto 2010, precej izboljšalo črpanje na vseh ukrepih
4. osi iz podobnih razlogov kot pri ukrepih 3. osi, ker gre za projekte oziroma naložbe, ki
so dolgotrajnejši in kjer partnerji založijo sredstva in do izplačil pride na podlagi vloženih
zahtevkov po zaključku projekta. Pri ukrepu 41 je bilo največ izplačil izvedenih iz naslova
izvajanja podukrepa 413, ki predstavljajo projekte povezane z izboljšanjem kakovosti
življenja na podeželju (MKO, 2013). Po zadnjih podatkih je uspešnost črpanja sredstev
PRP 2007–2013 do 31. 12. 2013 na področju programa LEADER 65,63 %, izplačanih je
bilo torej 22.156.735,41 EUR od 33.760.006,00 EUR razpoložljivih sredstev (MKO, 2014).
Slovenija ima torej več kot dvajsetletne izkušnje z izvajanjem programov razvoja
podeželja in aktivnim vključevanjem lokalnih skupnosti in prebivalcev v razvojno
načrtovanje. Izvajanje ukrepov LEADER 2007–2013, kot nadaljevanje podobnih razvojnih
pobud, je pokazalo, da je ideja subsidiarnosti in večje participativnosti pri odločanju o
lokalnem razvoju med lokalnim prebivalstvom dobro sprejeta. Kljub temu pa, kot
ugotavljajo na MKO, obstaja še mnogo neizkoriščenih potencialov za povečanje
prepoznavnosti tega pristopa in večjo dejansko vključenost lokalnega prebivalstva v
pripravo lokalne razvojne strategije ter kasnejši izbor in izvajanje projektov. Ugotovitve
MKO kažejo, da prevelika administrativna zahtevnost zmanjšuje inovativnost, finančna
zahtevnost izvajanja pa vpliva na uravnoteženost interesov znotraj lokalnega partnerstva
ter poleg tega menijo, da bo potrebno dvigniti raven usposobljenosti in znanje lokalnih
akcijskih skupin za upravljanje lokalnega partnerstva in pravilno izvedbo projektov.
Tako novo programsko obdobje 2014–2020 prinaša nekaj sprememb tudi na področju
izvajanja programa LEADER. V okviru tega prednostnega področja se bodo izvajali ukrepi:
pripravljalna podpora, izvajanje dejavnosti v okviru lokalne razvojne strategije, dejavnost
sodelovanja ter tekoči stroški in animacija. Ključna novost ukrepov LEADER je večji
poudarek na koncentraciji oziroma tematskemu osredotočenju sredstev. To pomeni, da
naj bi se v okviru tako imenovanih Strategij Lokalnega Razvoja (SLR), v preteklem
obdobju imenovane Lokalne razvojne strategije (LRS), opredelili največ dve ključni
tematski področji, katerima bi sledili tudi izbrani projekti. V vse ukrepe PRP 2014–2020 bo
pomembno vključevanje tematskih področij, kot so podnebne spremembe, skrb za okolje
in inovacije. Velik poudarek pa bi naj bil tudi v večji naravnanosti v doseganju jasnih
rezultatov, ki morajo izkazovati trajnost tudi po izteku podpor. Prav tako je novost
vključevanje skupnosti CLLD (Community-Led Local Development). Lokalni razvoj, ki ga
vodi skupnost (CLLD), je posebno orodje na podregionalni ravni, ki dopolnjuje druge
razvojne podpore na lokalni ravni. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, lahko mobilizira in
vključi lokalne skupnosti in organizacije, da prispevajo k doseganju ciljev Evropa 2020 za
pametno, trajnostno in vključujočo rast s spodbujanjem teritorialne kohezije in doseganja
določenih ciljev politike. Temelji na pristopu LEADER in zajema vse sklade, ki so zajeti v
skupnem strateškem okviru (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad,
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Evropski kmetijski sklad za regionalni razvoj, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter
Kohezijski sklad) v programskem obdobju 2014–2020 (MKO, 2014).

4.3.1 PREDSTAVITEV OSNOVNIH POJMOV, POMEMBNIH PRI IZVAJANJU
PRISTOPA LEADER V RS
Predstavljenih je nekaj osnovnih pojmov in/ali pogostih besednih zvez, ki se pojavljajo
skozi delo in so ključnega pomena za razumevanje vsebine. To so: organiziranje,
upravljanje, projekt, ukrepi LEADER; predmet podpore; lokalna akcijska skupina; pogoj za
črpanje sredstev iz pristopa LEADER; razvojna strategija LAS; načrt izvedbenih projektov;
značilnosti projektov, sofinanciranih iz LEADER sredstev; obseg razpoložljivih sredstev za
posamezno LAS; javni poziv za oddajo vloge; vlagatelj; upravičenec; končni prejemnik
sredstev; upravičeni stroški.
Organiziranje je iskanje in določanje oblike vsebine (planiranja, izvedbe, kontrole). V
okviru priprave vsega potrebnega, da bi dosegli zastavljene cilje, oblikujemo delovne
naloge, organizacijske strukture podjetja in urejamo odnose v njih. V organiziranje spada
tudi delegiranje nalog, odgovornosti in avtoritete posameznikov (Rozman, 1993, str. 81).
Oblika projektne organiziranosti je kategorija, ki ni vezana le na inovacijsko področje,
temveč jo lahko koristno uporabimo tudi pri inovacijsko razvojnih, tržnih in drugih
projektih. Izbira organizacijskih oblik (npr. projektna, štabna, matrična itd.) in načinov
vodenja ter izvajanja aktivnosti je odvisna od projekta samega in od organizacijske oblike
in strategije podjetja ali druge organizacije. Dobra organiziranost je iztočnica, da v
podjetju uberejo pravo pot (Camiliti, 2008, str. 32).
V magistrskem delu se pojem organiziranosti nanaša na uvajanje metode LEADER v RS,
na kakšen način so institucionalno organizirani organi upravljanja ter kako je organizirano
njihovo delo, pojem upravljanja pa v smislu, kako se s projekti ravna v celotnem postopku
od objave razpisa, izbora projektov, izvajanja, poročanja ter nadzorovanja.
Čeprav so vsebine projektov zelo različne, imajo vse eno skupno značilnost; upravljanje
projektov oziroma projektni menedžment (Snežič, Pungartnik, Snežič, 2010, str. 4), pri
tem Hauc (2002) meni, da z vpeljavo projektnega menedžmenta v organizacijo in s tem
tudi projektnega načina dela zagotovimo osnovo za začasno projektno organizacijo, ki
zagotavlja hitrejše, bolj usklajeno, smotrno in racionalno izvajanje zahtevnejših in
kompleksnih nalog – projektov. Ta način (metoda) dela predstavlja eno od najsodobnejših
orodij za razvoj in poslovno uspešnost velikih kompleksnih sistemov (Hauc v: Snežič,
Pungartnik, Snežič, 2010, str. 7).
Projekt obsega v strokovni literaturi mnogo opredelitev, predstavljenih je le nekaj –
definicije lahko razdelimo na tiste, ki opisujejo projekt kot časovno in ciljno usmerjen
proces, in tiste, ki poudarjajo vlogo, namero projekta (Hauc, 2002, str. 25). Projekti se
med seboj razlikujejo glede na to, v kateri gospodarski panogi ali drugi dejavnosti se
izvajajo, delijo se po namenu, objektih projekta, načinu izvedbe, glede na trajanje,
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ekonomiko, angažiranje izvajalcev, kompleksnost, lokacijo objekta glede na okolje, v
katerem nastajajo, na naročnike projekta, vloge pri načrtovanju in izvajanju nadzora itd.
Razvrščati jih je možno na različne načine in tako v publicistiki in praksi ni enotne
razvrstitve projektov, čeprav jih na nekaterih področjih srečujemo, kot na primer v
investicijskem bančništvu, pri programih za financiranje razvoja EU, vladnih projektnih
programih, na področju mednarodnega sodelovanja na raziskovalno-razvojnem področju
EU itd. (Hauc, 2002, str. 67). Projekt je prizadevanje, v katerem so človeški, materialni in
finančni viri organizirani na izviren način z namenom izvedbe, znotraj omejenih stroškov in
časa, edinstvenega obsega nalog s podanimi specifikacijami, s katerimi se dosežejo
ugodne spremembe, opredeljene s kvantitativnimi in kvalitativnimi cilji (Turner, 1993, str.
8). Projekt je kombinacija organizacijskih potencialov, združenih z namenom ustvariti
določeno novost, ki bo v podjetju zagotavljala sposobnost oblikovanja in uresničevanja
strategije. Vsi projekti imajo določen življenjski ciklus in potekajo kot zaporedje
posameznih faz (Cleland, 1999, str. 5).
V Uredbi o ukrepih 1., 3., in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 so ukrepi LEADER
opredeljeni, da se v skladu s 63. členom Uredbe 1698/2005/ES sredstva namenijo za
naslednje ukrepe 4. osi (LEADER):
o izvajanje lokalnih razvojnih strategij – ukrep 41 (411, 412, 413);
o spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja – ukrep 421;
o vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja – ukrep 431.
V nadaljevanju je potrebno predstaviti predmet podpore pri vsakem izmed naštetih
ukrepov, in sicer za ukrep (1.) Izvajanje lokalnih razvojnih strategij je predmet podpore
izvedba projektov za uresničevanje ciljev lokalne razvojne strategije preko projektov
predvidenih v NIP. Za ukrep (2.) Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
je predmet podpore izvedba projektov za uresničevanje ciljev lokalne razvojne strategije
preko projektov sodelovanja predvidenih v NIP, ki jih izvajata dve ali več LAS oziroma
najmanj ena LAS skupaj z eno ali več primerljivimi skupinami v skladu z 39. členom
Uredbe 1974/2006/ES. Za ukrep (3.) Vodenje LAS pa so predmeti podpore: upravljanje in
delovanje LAS; animacija podeželskega prebivalstva za izvajanje ukrepov LEADER;
pridobivanje strokovnih znanj za uspešno uresničevanje lokalnih razvojnih strategij ter
izmenjavanje izkušenj, prenos dobrih praks in pretok informacij med LAS.
Lokalna akcijska skupina (LAS) je javno-zasebno partnerstvo, ki določa skupno strategijo
in lokalni akcijski načrt za razvoj območja v okviru programa LEADER. LAS predstavlja
lokalno mrežo za razvoj podeželja, katerega člani so poleg nosilcev različnih razvojnih
aktivnosti tudi različne razvojne in podporne institucije, ki delujejo na območju.
Posamezna LAS je zaključena geografska enota.
Pridobitev statusa delujoče lokalne akcijske skupine je pogoj za črpanje sredstev iz
pristopa LEADER. Odločbo o dodelitvi statusa delujoče LAS, za obdobje sprejetega PRP,
izda pristojno ministrstvo.
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Lokalna razvojna strategija LAS (LRS) je dokument, ki predstavlja podlago za spodbujanje
razvoja na območju ustanovljene LAS. Zajema vizijo, strateške cilje, programe in ukrepe z
aktivnostmi, ki so običajno oblikovani skozi obsežen dialog različnih partnerjev.
Načrt izvedbenih projektov (NIP) predstavlja dokument, s katerim LAS določi, s katerimi
projekti, ki sledijo prednostnim nalogam iz lokalne razvojne strategije, in v kakšnem
časovnem obdobju bodo porabljena finančna sredstva, ki so namenjena posameznem
območju LAS.
Projekti sofinancirani iz LEADER sredstev morajo vsebovati sedem skupnih značilnosti, in
to so: inovativnost, območni pristop, oblikovanje projektov »od spodaj navzgor«,
partnerski pristop, celostni pristop, povezovanje v mrežo in sodelovanje med območji ter
trajnost projekta.
Za izvajanje ukrepa Vodenje LAS lahko posamezna LAS v celotnem programskem obdobju
uveljavlja do vključno 20 % vrednosti izplačanih sredstev, in to predstavlja obseg
razpoložljivih sredstev za posamezno LAS.
V skladu z izvajanjem lokalne razvojne strategije posamezne LAS objavijo javni poziv, kjer
povabijo vse vlagatelje, da oddajo svoje predloge projektov za izvajanje LRS za
posamezno leto ter oddajo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe 4. osi SKP
PRP RS 2007–2013 po pristopu LEADER. Predmet javnega poziva je pridobiti ter izbrati
predloge projektov za posamezno leto, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev iz
ukrepov LEADER.
Potrebno je razlikovati med pojmoma upravičenci in končni prejemniki sredstev, kajti
upravičenci do sredstev za izvajanje ukrepov LEADER so LAS. Prav tako so končni
prejemniki sredstev LAS v primerih izvajanja ukrepa Spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja ter v primeru izvajanja ukrepa Vodenje LAS, medtem ko so
končni prejemniki sredstev v primeru izvajanja ukrepa Izvajanje lokalnih razvojnih
strategij, nosilci projekta in projektni partnerji. LAS so v tem primeru »posrednik« med
prijavitelji/nosilci projektov ter pristojnim ministrstvom. So prva stopnja kontrole nad
nosilci projektov in zanje vlagajo zahtevke na ministrstvo ter nastopajo kot
administrativna pomoč pri izvajanju projektov.
Upravičenci do nepovratnih sredstev so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
prijavo in izbor projektov, katerih sedež se nahaja na območju LAS ter izvajajo aktivnosti s
skupnim ciljem zagotoviti nadaljnji razvoj podeželja, izboljšati kakovost bivanja v svojem
okolju ter tako koristno prispevati širšemu družbenemu okolju. Pomemben podatek je
tudi, da morajo imeti prijavitelji projektov zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje
projekta iz lastnih virov, drugih javnih oziroma zasebnih virov ter trajne in zadostne vire
financiranja za delovanje organizacije, v času trajanja projekta.
Kot pri vseh drugih programih, je tudi pri izvajanju pobude LEADER namen nadzora in
kontrolnih mehanizmov usmerjen v preverjanje, ali so bila javna sredstva pravilno in
namensko porabljena. Nadzor se izvaja v obliki administrativnih kontrol in kontrol na kraju
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samem, prav tako pa se ugotavlja poraba sredstev, ki so namenjena za delovanje LAS.
Administrativne kontrole se opravljajo s strani LAS, ministrstva in ARSKTRP pred
odobrenim izplačilom, s čimer se zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo. V
primeru, da se ugotovi nepravilnost, o tem Služba za kontrolo obvesti ministrstvo. V
takem primeru ministrstvo sproži postopek v skladu z nacionalno zakonodajo za izterjavo
zneskov. Služba za kontrolo o odkritih namerno povzročenih napakah ali malomarnostih
obvesti Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance, ki o zadevi obvesti ustrezne
službe Evropske komisije.
LAS so odgovorne za izvedbo prve stopnje kontrole ter kontrolo na kraju samem pred
pripravo zahtevka za povračilo za posamezen projekt. Odgovorne so tudi za spremljanje,
izvajanje projektov in poročanje ministrstvu. Na podlagi ustrezne dokumentacije, ki jo LAS
pošljejo LEADER pisarni, le-ta potrdi nastale izdatke po predhodno opravljanih kontrolah.
LEADER pisarna opravi administrativno kontrolo upravičenosti izdatkov pred potrditvijo
izplačila.
LAS morajo sproti posodabljati evidence o izvedenih projektih, hraniti morajo račune in
druga dokazila, evidence o projektih pa morajo biti ločene od evidenc delovanja LAS.
Zagotoviti je potrebno vse za sledljivost še vsaj pet let po končanju projekta oziroma
programskega obdobja. Tudi končni prejemniki sredstev morajo hraniti vso dokumentacijo
še vsaj pet let po zadnjem izplačilu oziroma zaključku projekta.

4.3.2 USTANOVITEV LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) V SLOVENIJI
Po uredbi je lokalna akcijska skupina (LAS) javno-zasebno partnerstvo, ki določa skupno
strategijo in lokalni akcijski načrt za razvoj območja v okviru programa LEADER. LAS
predstavlja lokalno mrežo za razvoj podeželja, katerega člani so poleg nosilcev različnih
razvojnih aktivnosti tudi različne razvojne in podporne institucije, ki delujejo na območju.
Posamezna LAS je zaključena geografska enota.
K pristopu LEADER je v Sloveniji pristopilo 33 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki delujejo
na skoraj celotnem območju Slovenije in pokrivajo različno velika območja. Povprečna
slovenska LAS obsega 586 km2, na njenem območju pa živi 38.000 prebivalcev.
4.3.3 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE LAS V SLOVENIJI
LAS v Sloveniji so različno statusno organizirane, kar izhaja iz različnih potreb okolja, že
obstoječih struktur in izkušenj. Prevladuje organiziranost s pogodbo o ustanoviti, saj je
tako organiziranih 16 od skupno 33 delujočih. Osem jih deluje kot društvo, štiri imajo
konzorcijsko pogodbo, tri so zadruga ter po ena družbena pogodba in ena notranja
organizacijska enota zavoda. Zakoniti zastopnik LAS je določen v aktu o ustanovitvi. LAS
mora imeti svoj bančni račun ali ločen pod-račun.
Vsa sredstva LEADER v obdobju 2007–2013 so bila razpisana z 2. Javnim razpisom in so
znašala 33.760.006,00 EUR. Sredstva so se dodelila posamezni LAS vsako leto posebej iz
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te skupne kvote, na podlagi ključa, ki je vseboval kriterije, kot so število prebivalcev,
površina in dosežene točke pri ocenjevanju lokalne razvojne strategije. Vrednost
posameznega kriterija se je določila vsako leto posebej s sklepom ministra, na podlagi
razpoložljivih sredstev ukrepa LEADER. Posamezne LAS so lahko zahtevke za povračilo
sredstev za delovanje (ukrep 431) vložile do trikrat letno, za izvedbo projektov (ukrepa 41
+ 421) pa po zaključku projektov.
Slovenija sodi v skupino držav, kjer ima LAS pristojnost izbora projektov, ne pa tudi
pristojnosti izvajanja končnih administrativnih kontrol zahtevkov za izplačilo. V to skupino
sodijo še države: Avstrija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Španija, Litva, Latvija,
Nizozemska, Poljska, Romunija, Švedska, Slovaška in Velika Britanija (Severna Irska).
Ugotovljene prednosti takega pristopa so manjša administrativna obremenitev LAS, zaradi
česar se lahko bolj posvetijo animaciji in razvoju, ter manjša tveganja v primeru
nerealiziranih projektov. Slabosti pa so, da LAS čutijo manjšo odgovornost do izvajanja
LRS, imajo slabši pregled nad izvajanjem projektov ter predstavljajo dodatno
administrativno stopnjo, saj mora zahtevke, kljub pregledu s strani LAS, preveriti še
pristojno ministrstvo oziroma plačilna agencija (Štepec, 2010).

4.3.4 PROJEKTNE AKTIVNOSTI
Projekti sofinancirani iz LEADER sredstev morajo vsebovati sedem skupnih značilnosti, na
katerih temelji pristop LEADER. Izbrani so projekti, ki dosegajo kriterije določene v LRS in
so večinoma namenjeni doseganju izboljšanja kakovosti življenja na podeželju. Povračila
vloženih sredstev se iz EKSRP lahko izvedejo samo na podlagi že plačanih računov, kar v
praksi pomeni, da mora nosilec projekta vložiti/založiti lastna sredstva v izvedbo projekta,
šele po vseh plačanih računih, ki se nanašajo na izvedbo projekta in ob zaključku
projekta, pa lahko vloži zahtevek za povračilo dela sredstev. Posamezni projekti se med
seboj razlikujejo tudi po dolžini trajanja, vsebinskem obsegu in finančnem ovrednotenju.
Nekateri projekti se izvajajo in izplačujejo v eni fazi, drugi v več fazah. Kontrolni postopki
od oddaje zahtevka do povračila sredstev končnemu prejemniku so administrativno in
časovno zahtevni. Za vsak projekt je poleg administrativne kontrole izvedena tudi kontrola
na kraju samem.
Skozi delo je poudarjeno, da je program LEADER dober program, ki podpira razvojne
vsebine in spodbuja k razvoju podeželja in k aktivnosti lokalnega prebivalstva. Seveda pa
program ni sam sebi namen. Ključno je, da tisti, ki jim je program namenjen, to
prepoznajo in oblikujejo vsebine, ki so primerne in se jih lahko razvija s pomočjo sredstev
in programa LEADER. Torej morajo ljudje vedeti, da zadeva obstaja, hkrati pa morajo
imeti posamezne LAS zelo jasno začrtano vizijo, kaj želijo razvijati v svojem območju,
katera so tista področja razvoja podeželja, ki potrebujejo podporo in ki bodo lahko
dolgoročno prispevala k trajnostnemu razvoju območja. Tu je priložnost, ki jo lahko neka
lokalna skupnost odlično izkoristi v svoj prid.
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Ampak kot ugotavljata Gumilar in Kovačič (2010) v članku »Kaj je LEADER«, se posamezni
projekti med LAS ponavljajo, večinoma niso inovativni in dolgoročno ne prispevajo k
trajnostnemu razvoju podeželskega območja, pač pa so bolj kratkoročnega značaja
(Kmečki glas, 2010, str. 4).
Hkrati dodata, da takšni projektni niso značilni samo za Slovenijo, ampak tudi za druge
države, kjer se program LEADER izvaja prvič. Razlogov je najbrž več, ker gre za nov
pristop, tveganje za napake, ki so lahko sankcionirane, pa je manjše pri finančno manjših
projektih. Poleg tega se z manjšimi in bolj preverjenimi projekti LAS in prijavitelji lažje
naučijo učinkovitega organiziranja, upravljanja in vodenja projektov.
Seveda je potrebno zadevo pogledati z dveh plati. Na eni strani se kot zunanjemu
opazovalcu, ki preleti projekte in pregleda, kaj je bilo v posameznem projektu narejenega,
res pojavi vtis, da gre za podobne izvedbe, npr. tisk zloženk, obveščanje javnosti, ureditev
učnih in/ali pohodnih poti, organizacije dogodkov, nameščanje obvestilnih tabel ipd. Toda
na drugi strani za večino teh projektov stojijo društva, aktivna v svojem lokalnem okolju,
ki navadno delujejo z nizkim obsegom lastnih sredstev in veliko stopnjo pripadnosti
lastnemu društvu in lokalnemu okolju. Društva se nadpovprečno angažirajo s
prostovoljnim delom in so pripravljena vložiti ogromno prostega časa v izvedbo aktivnosti,
povezanih z delovanjem svojega društva in narediti nekaj za dobrobit lokalnega okolja.
Takim društvom pomeni nekaj tisoč evrov velik finančni pritok in velika pridobitev s tem,
da postavijo »neke« obveščevalne table, uredijo javne površine, oblikujejo in natisnejo
zloženke, organizirajo prireditev, popišejo in uredijo določeno zbirko in jo vzpostavijo za
javno dostopno ipd. Ali je to posledica zgolj začetka uvajanja programa v novo okolje, se
bo pokazalo šele v novem programskem obdobju, ko bodo tudi LAS že imele zadostno
povratno sliko, kaj bi lahko/bodo spremenile, dodale ali popravile iz svojih strategij, kam
bodo usmerjale prijavitelje projektov oziroma kakšne projekte bodo podpirale. Prav tako
bodo prijavitelji že bolj izkušeni in upajmo, da tudi bolj drzni in inovativni. Seveda je
potrebno začeti pri osnovni infrastrukturi in nato nadgrajevati storjeno. Kar pomeni, da
obstajajo priložnosti, da se lahko stvari odvijajo dolgoročno. Potrebno jih je prepoznati,
spodbujati in nadgrajevati.
Toda kot pri večini projektnih aktivnostih, izvajanih s pomočjo evropskih sredstev (ne
samo iz programa LEADER), je velika težava tudi predfinanciranje projektov. Tudi če gre v
teh primerih za nizko proračunske projekte, lahko zneski za neka manjša društva in/ali
tudi občine ter podjetja predstavljajo (pre)velik zalogaj. Idej je veliko, možnosti izvedbe
tudi, a ni vselej možno zalagati sredstva. Ta problem bi vsaj delno predplačilo omililo in k
sodelovanju pritegnilo zagotovo večje število prijaviteljev. Glede na izkušnje v preteklem
programskem obdobju, bi bila realna slika višine predplačila vsaj 30 % do 50 % vrednosti
od odobrene vrednosti projekta. To so zagonska sredstva, ki jih nekdo potrebuje, da lahko
začne z izvedbo in da ima motivacijo. Skozi podatke, pridobljene tekom dela, je
ugotovljeno, da je nadzor pri izvajanju LEADER programa dovolj močan, da bi se
avansiranje obneslo pozitivno in bi se denar porabljal v skladu s prijavo. Ljudje so
pripravljeni vložiti lasten trud in prosti čas v razvoj lokalnega podeželskega območja, toda
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še zalagati lastna finančna sredstva v teh kriznih časih, ni enostavno oziroma je
nemogoče. Pri tem imajo zelo veliko vlogo občine, saj v kolikor imajo posluh za te
projekte, potem je izvajanje projektov lažje izvedljivo. To je slišati tudi na terenu, saj
izvajalci večkrat na glas povedo, da bi brez podpore občine projekt težko izpeljali, saj
ponekod občine zelo podpirajo take projektne aktivnosti in so pripravljene vsaj delno
avansirati projekte. Tam, kjer tega posluha ni, so društva, zavodi, podjetja, posamezniki
ipd. bolj ali manj prepuščena lastni iznajdljivosti. In tu se pokaže pomen projektnega
partnerstva, saj odigra ključno vlogo. Pomen dobrega partnerskega sodelovanja je
odločilen in tudi viden pri dobro izpeljanih projektih. Zelo angažiran posameznik lahko
naredi ogromno, ampak tam, kjer več organizacij pristopi in vsaka izpelje svojo nalogo v
delu, kjer je najbolj strokovna, je uspeh nedvomno večji in rezultat vidnejši, zadeva pa
lahko ima bolje zagotovljen dolgoročen značaj. To bi morala biti glavna poanta LEADER
projektov – dolgoročnost ter ustvarjanje/ohranjanje delovnih mest na podeželju.
Kot že omenjeno, nova programska shema 2014–2020 prinaša nekatere novosti, ki bodo
vplivale tudi na izvajanje programa LEADER. V novem programskem okolju so
preimenovane LRS v Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) in bistveno načelo, ki bo vodilo
LAS pri oblikovanju novih lokalnih strategij, je, da izberejo največ dve tematski področji, ki
ju bodo pokrivali. V novem obdobju prav tako upravljavec LAS ne bo smel biti več član
LAS, niti izvajati LEADER projektov, prav tako bodo morale biti LAS na novo potrjene, kar
pomeni, da se lahko tudi statusno preoblikujejo.
Zanimiva novost bo ta, da bo odločitev o porabi sredstev za izvajanje projektov v okviru
programa LEADER izključno v pristojnosti posamezne LAS, kajti MKO naj ne bi več
predpisovalo deležev porabe za določene vsebine. Tudi predplačila naj bi bila možna v
novem programskem obdobju ter upravičenost DDV bo dorečena in poenotena na ravni
države za vse EU sklade. Najnižja vsota podpore za projekt naj bi znašala 2.500 EUR in v
prihodnje je obljubljene več fleksibilnosti pri porabi sredstev, namenjenih območju.
Seveda se vse podrobnosti in nekatera vprašanja še rešujejo med posameznimi ministrstvi
ter na ravni EU, saj ključni dokumenti za izvajanje še niso objavljeni. Tudi pred 1. 1. 2014
se aktivnosti ne smejo izvajati oziroma stroški niso upravičeni in postopki vezani na razpis
se lahko pričnejo izvajati šele po sprejetju nacionalne zakonodaje in ta je praviloma
vezana na sprejetje PRP. Kot je znano tudi na nivoju EU, še niso potrjeni vsi dokumenti in
pravni akti za strukturne sklade, tako da bodo vse podrobnosti razjasnjene tekom leta
2014, pričetek izvajanja SRL je tako predviden jeseni 2014 (Šesek, 2013).
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5 ORGANIZIRANOST IN UPRAVLJANJE PROJEKTOV RAZVOJA
PODEŽELJA V LAS »OD POHORJA DO BOHORJA«
5.1

ORGANIZIRANOST
BOHORJA«

IN

DELOVANJE

LAS

»OD

POHORJA

DO

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« je bila ustanovljena kot lokalno
razvojno partnerstvo neprofitnega značaja, na podlagi zavezujoče Pogodbe o ustanovitvi
in delovanju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Leta 2002 so se občine Dobje, Dobrna,
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče dogovorile za vzpostavitev
partnerstva ter oblikovale skupen pristop k pripravi skupnega razvojnega programa
podeželja. Izdelavo Razvojnega programa so z lastnimi finančnimi sredstvi podprle vse
vključene občine in tedanje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Območje
obsega omenjenih sedmih občin znaša 528,9 km2 in zajema 48.607 prebivalcev. Za
upravljavca tega LAS je bila izbrana RA Kozjansko.
Z oblikovanjem in pričetkom delovanja lokalnega razvojnega partnerstva so se začele
odvijati tudi različne aktivnosti. V samem začetku leta 2002 je bilo najprej potrebno
ugotoviti pripravljenost lokalnega okolja po skupnem sodelovanju in zato je bilo
organiziranih več delovnih sestankov in aktivnosti, ki so bile namenjene informiranju in
animiranju lokalnega prebivalstva k sodelovanju in izvedbi skupnih razvojnih aktivnostih.
Hkrati so se odvijale študije za pripravo dolgoročnega programa razvoja podeželja za
območje LAS, zato je bilo potrebno strokovno in analitično vrednotenje posameznih
vključenih občin. Leta 2004 je bil program sprejet s strani sodelujočih občin ter
posredovan na pristojno ministrstvo, ki ga je v letu 2005 potrdilo in nosilca obvestilo, da
je Razvojni program podeželja, ki je bil pripravljen po Navodilih o vsebini in načinu
izdelave Razvojnih programov podeželja, ena od osnov za izvajanje ukrepov osi LEADER v
novem programskem obdobju 2007–2013. S tem so se pričele odvijati nadaljnje številne
aktivnosti, ki so bile usmerjene v spodbujanje medsebojnega povezovanja in sodelovanja
ter v izvedbo skupnih aktivnosti, s ciljem povečati prepoznavnost ter okrepiti povezanost
območja. Izvajale so se delavnice, skupne udeležbe na različnih sejemskih predstavitvah,
pričel se je izdajati skupni časopis POB, z namenom informiranja in obveščanja območja in
širše javnosti o skupnih aktivnostih ter priprava skupnega promocijskega materiala.
Ustanovitev LAS pa se je pravno-formalno zgodila 19. 10. 2006, s pogodbo o ustanovitvi
LAS, s čimer so občine pristopnice izrazile resen pristop in interes za nadaljevanje s
skupnimi aktivnostmi, s ciljem trajnostnega in celovitega razvoja podeželja. K LAS so
pristopili člani iz javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja. V omenjeni Pogodbi so se
občine prav tako zavezale, da bodo v okviru svojih proračunov zagotovile lastna sredstva
za sofinanciranje delovanja partnerstva, torej vodenja LAS, izvajanja strategije,
spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja, pridobivanje strokovnega znanja
ter animacije območja za izvajanje programa LEADER.
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Organe LAS »Od Pohorja do Bohorja« sestavljajo:
o Skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani LAS (trenutno 97 članov).
o Upravni odbor (UO), ki je organ odločanja in šteje 9 članov.
o Predsedstvo, sestavljeno iz predsednice in dveh podpredsednic.
o Nadzorni odbor, sestavljen iz treh članov.
o Strokovna in posvetovalna telesa, ki jih ustanavlja UO po potrebi. Stalna
posvetovalna telesa UO so: komisija za strokovno oceno projektov, ki šteje 5
članov, Svet županov, ki šteje 7 članov, ter razvojni odbor, ki ga sestavljajo
strokovni sodelavci občin LAS.
o Upravljavec LAS, nudi strokovno in administrativno-tehnično podporo delovanju
LAS. Za upravljavca je bila izbrana RA Kozjansko, ki zagotavlja in izpolnjuje vse
zahtevane kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno, strokovno
projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.
Finančni organ LAS je odgovoren za zakonitost finančnega poslovanja LAS in deluje v
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Izvaja se preko posebnega podračuna, odprtega
pri pooblaščenem predstavniku LAS, in vse transakcije opravlja finančni organ v
sodelovanju z upravljavcem in UO (predsednikom) LAS. Vsi računi in zahtevki, ki gredo v
izplačilo, morajo biti predhodno pisno odobreni s strani predsednika LAS in upravljavca.
Delo finančnega organa je plačano na podlagi pogodbe in poročil o opravljenem delu za
potrebe LAS, stroški dela pa se pokrivajo iz sredstev za delovanje LAS.
LAS »Od Pohorja do Bohorja« je v temeljni programski dokument za svoje delovanje, to je
LRS območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« 2007–2013, zapisala, da bo aktivno delovala
na sedmih področjih:
1. Povezovanje tradicije in inovativnosti pri razvijanju novih proizvodov in storitev, s ciljem
razviti inovativne načine porabe lokalne tradicije pri razvijanju novih proizvodov in storitev
na območju, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta oziroma ohranjali obstoječa.
2. Razvoj turizma z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov območja, s ciljem
razviti trajnostno turistično-rekreativno ponudbo podeželja, izkoriščanjem naravnih in
kulturnih potencialov.
3. Razvoj lokalno tipičnih produktov, blagovnih znamk in trženja, s ciljem razviti
medsektorsko povezovanje pri razvijanju in trženju lokalno tipičnih proizvodov in razviti
lastne blagovne znamke za zagotovitev večje prepoznavnosti proizvodov in inovativne
trženjske poti.
4. Razvoj učeče se družbe, s ciljem dvigniti raven usposobljenosti ter razviti in uveljaviti
vrednote učeče se, inovativne in odprte družbe, ki je sposobna na podlagi prevrednotenja
lastne tradicije razvijati nove dejavnosti in nove načine življenja in dela.
5. Razvoj fizične in družbene infrastrukture, s ciljem zagotoviti ustrezno družbeno in
fizično infrastrukturo za bivanje in delo: odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s
kakovostno pitno vodo, ravnanje z odpadki, izraba obnovljivih virov energije in gradnje ter
obnova družbene infrastrukture, kot so šole, vrtci, knjižnice, igrišča, večnamenski prostori
itd.
6. Razvoj podpornega okolja, s ciljem krepiti podporno okolje za razvoj in upravljanje LAS.
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7. Razvoj sodelovanja z drugimi območji, s ciljem krepiti sodelovanje z drugimi območji
doma in v Evropi ter biti aktiven član nacionalnih in evropskih mrež (LRS LAS »Od Pohorja
do Bohorja«, 2008).
5.1.1 RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO KOT ORGAN UPRAVLJANJA LAS »OD
POHORJA DO BOHORJA«
»Upravljanje in vodenje projektov je problem in umetnost, kako izvesti projekt s
sodelovanjem ljudi v neki organizaciji, v določenem roku, z določenimi sredstvi in želenim
učinkom« (Hauc, 2002, str. 169).
RA Kozjansko je javni zavod s sedežem v občini Šentjur. Njegovi ustanoviteljici sta občini
Šentjur in Dobje. Poleg ostalih nalog, ki jih kot razvojna agencija opravlja, je RA
Kozjansko tudi nosilna institucija v okviru skupnega Razvojnega programa podeželja
sedmih občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče), kar
območju omogoča koriščenje evropskih sredstev, namenjenih izvajanju LEADER osi, v
okviru nacionalnega PRP.
Upravljavca je izbrala skupščina LAS in je opredeljen v Pogodbi o ustanovitvi in delovanju
LAS in za svoje delo je odgovoren UO in Skupščini LAS. UO sklene z upravljavcem
pogodbo, s katero so opredeljene naloge, medsebojne obveznosti, pravice in dolžnosti
obeh strank. Delovanje upravljavca preverja Nadzorni odbor najmanj enkrat letno in/ali
tudi v primeru zahteve s strani članov ali organov LAS po izvedbi nadzora. Pogodbo lahko
UO ob resnih kršitvah tudi prekine in poišče drugega upravljavca.
Kot upravljavec LAS »Od Pohorja do Bohorja« RA Kozjansko nudi strokovno in
administrativno-tehnično podporo delovanju LAS. To pomeni, da zagotavlja podporo UO
LAS ter ostalim organom, komunicira z LEADER pisarno na pristojnem ministrstvu ter
ostalimi strokovnimi institucijami, ustanovami in mrežami. Naloge upravljavca so še:
priprava javnega poziva k oddaji vlog za projektne aktivnosti, priprava projektov, zbiranje
idej, animacija in informiranje prebivalcev ter ostale širše javnosti, organizacija delovnih
srečanj organov LAS, promocija LAS, organizacija dogodkov, predstavitev strokovnih
ekskurzij s področja razvoja podeželja, izvajanje nadzora nad izvedbo projektov, priprava
zahtevkov in poročil. Izpolnjevati mora vse zahtevane kadrovske, prostorske in druge
pogoje, ki so potrebni za kakovostno strokovno in projektno delo na področju razvoja
podeželja in izvajanja nalog LAS. Stroški dela upravljavca se financirajo iz sredstev za
delovanje LAS. Del teh sredstev upravljavec prejme na podlagi pogodbe, ki je sklenjena
med upravljavcem in sedmimi občinami, preostali del pa s strani MKO, kamor oddaja
poročila o opravljenem delu za potrebe LAS, skupaj z zahtevki za izplačila.
Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« je bilo do konec meseca oktobra 2013
zaključenih 55 od skupno 72 projektov, ki so vključeni v Letni izvedbeni načrt (LIN)
oziroma Načrt izvedbenih projektov (NIP) za posamezno leto, za obdobje 2008–2012, v
skupni vrednosti 1.535.918,62 EUR. Od tega znaša višina nepovratnih LEADER sredstev
717.528,12 EUR.
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Tabela 5: Pregled zaključenih projektov (do 30. 11. 2013)

Zaključeni projekti LEADER na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Skupna vrednost vseh
72 projektov (€)

Vrednost
upravičenih
stroškov (€)

Skupna višina zneska
oddanih zahtevkov (€)

Skupna višina že
izplačanih zahtevkov
(€)

1.535.918,62

1.363.438,01

717.528,12

657.063,90

Vir: RA Kozjansko (2013)
Grafikon 1: Pregled izvedenih projektov LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Vir: lasten, Priloga 6

V izvajanju je zadnjih 17 projektov LAS v tem programskem obdobju (2 projekta iz LIN
2011, 4 projekti prvega NIP 2012 in 11 projektov drugega/zadnjega NIP za leto 2012). Do
konca leta 2013 je bilo oddanih 9 zahtevkov, preostalih 8 pa še v naslednjem letu, tako da
bodo vsi projekti predvidoma zaključeni v letu 2014.
Uspešnost delovanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« izkazuje tudi dejstvo, da je leta 2012
RA Kozjansko kot upravljavec prejela dodatnih 68.431,70 EUR sredstev kot ena izmed 10
najuspešnejših LAS v Sloveniji. Ta sredstva je vključila v razpisna sredstva za drugi javni
poziv v letu 2012, ki so tako znašala 127.639,50 EUR (RA Kozjansko, 2013).
Zaradi izteka programskega obdobja v letu 2014 ne bo objavljenega javnega poziva za
nabor novih LEADER projektov, temveč bodo vse aktivnosti usmerjene v pripravo nove
SRL ter ostalih aktivnosti, z namenom čim boljše priprave na izvajanje programa LEADER
v razvojnem obdobju 2014–2020.
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Kot že omenjeno, LAS »Od Pohorja do Bohorja« pokriva področje sedmih občin in s
svojim delovanjem poskuša zagotavljati čim bolj enakomeren razvoj območja, ki ga
pokriva. Občine, vključene v omenjeno LAS, se med seboj precej razlikujejo v velikosti in
številu prebivalcev in pričakuje se, da je sorazmeren glede na velikost tudi delež, ki ga
občine prispevajo v sofinanciranje delovanja LAS. Pri pregledu izvedenih projektov in
deležu sofinanciranja občin za projekte, izvedenih do novembra 2013, je ugotovljeno, da
občine zagotavljajo ustrezno sorazmerne deleže, glede na svojo velikost in število
prebivalcev.
Tabela 6: Statistični podatki občin vključenih v LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Občina

Površina
(km2)

Število
prebivalcev

Gostota poseljenosti

Dobje

17,50

971

55,50

Dobrna

31,70

2.194

69,20

Oplotnica

33,20

4.018

121,00

Slovenske Konjice

97,80

14.479

148,00

Šentjur

222,30

18.935

85,20

Vitanje

59,40

2.266

38,10

Zreče

67,00

6.394

95,40

SKUPAJ

528,90

49257

612,40

Vir: SLS (2013)
Grafikon 2: Prispevek občin za delovanje LAS od 2008–2013

Prispevek občin za delovanje LAS (v €)
4.234,88

8.469,36
16.937,52

10.576,40

27.524,72

Dobje
Dobrna
Oplotnica

61.400,76

Slovenske Konjice
Šentjur

82.573,16

Vitanje
Zreče

Vir: Zupančič, RA Kozjansko (2013)
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Glede na to, koliko LEADER sredstev je bilo doslej »vrnjenih« na lokalno območje
posameznih občin zaradi že izvedenih in izplačanih projektov, je ugotovljeno, da so
nekatere občine oziroma prijavitelji na območju posameznih občin uspešnejši pri črpanju
razpoložljivih LEADER sredstev. Najuspešnejši sta najmanjša in največja občina na
območju LAS, in sicer Občina Dobje, ki ima razmerje prispevek/prejeto, za obdobje 2008–
2013, 8,82 %, ter Občina Šentjur, katere razmerje znaša 24,36 %. Najmanj uspešna pri
črpanju LEADER sredstev, glede na prispevek občine, je doslej Občina Vitanje (razmerje
62,42 %) oziroma upravičenci na območju občine.

Tabela 7: Pregled po občinah

Občina

Višina prejetih
LEADER sredstev
(EUR)

Višina sofinanciranja
delovanja LAS (EUR)

Razmerje
prispevek/prejeto
(%)

Dobje

48.033,17

4.234,88

8,82

Dobrna

15.544,38

8.469,36

54,49

Oplotnica

42.028,17

16.937,52

40,30

Slovenske Konjice

137.416,67

61.400,76

44,68

Šentjur

339.009,54

82.573,16

24,36

Vitanje

16.943,12

10.576,40

62,42

Zreče

94.439,95

27.524,72

29,15

Skupaj

693.415,00

211.716,80

30,53

Vir: RA Kozjansko (2013)
Grafikon 3: Prejeta LEADER sredstva po občinah 2008–2013

Prejeta Leader sredstva po občinah (v €)
16.943,12

48.033,17

15.544,38
42.028,17
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Dobje
Dobrna
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Šentjur

339.009,54

Vitanje
Zreče

Vir: Zupančič, RA Kozjansko (2013)
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Za izvajanje LRS koristi upravljavec LAS »Od Pohorja do Bohorja«, torej RA Kozjansko,
sredstva, ki so namenjena za delovanje LAS. Sredstva pridobiva iz dveh virov, in sicer iz
proračuna občin, ki jih zajema, ter s strani LEADER sredstev, ki so namenjena vodenju
LAS. V letu 2012 je tako upravljavec razpolagal s finančnimi sredstvi iz naslova prihodka iz
sredstev občinskih proračunov v skupni višini 28.102,00 EUR. Pri izvajanju LRS pa so
nastali skupni stroški v višini 60.422,86 EUR. V mesecu aprilu 2012 je bil do MKO
izstavljen zahtevek za delovanje v višini 30.189,00 EUR. Ta sredstva so bila na TR LAS
»Od Pohorja do Bohorja« nakazana septembra 2012.
Pri nekaterih projektih vključene občine zagotavljajo projektnim nosilcem potrebna
finančna sredstva, ki jih le-ti pridobijo kot predplačilo. Ob povrnitvi odobrenih LEADER
sredstev s strani MKO, ta sredstva ostanejo na računu LAS na razpolago dotični občini za
sofinanciranje projektov po njihovi presoji v tistem letu ali v naslednjih letih (RA
Kozjansko, 2013).
5.1.2 ČLANSTVO LAS »OD POHORJADO BOHORJA«
LAS je odprta oblika interesnega sodelovanja, kar pomeni, da je članstvo odprto in
prostovoljno, zato se lahko vsak, fizična ali pravna oseba, ki ima interes, včlani in priključi.
Trenutni člani so predstavniki različnih društev, združenj, občin, lokalnih gospodarstev.
Novi člani pristopajo k LAS s podpisom izjave o članstvu, v kateri se zavežejo, da bodo
delovali v skladu s pogodbo in pravili ter cilji delovanja LAS. V začetku leta 2013 je bilo v
članstvo LAS »Od Pohorja do Bohorja« vključenih 97 članov. Kot že omenjeno, se v
novem programskem obdobju obeta novost, da upravljavec LAS ne bo smel več biti član
LAS.

5.2 PREGLED IZBRANIH IN IZVEDENIH PROJEKTOV V OBDOBJU 2008–
2013
Soočanje s projekti se izvaja vsakodnevno, tako v zasebnem, družbenem in predvsem v
poslovnem okolju. Vsebine, nameni in cilji projektov so različni, skupna lastnost pa je
vsem, da gre za vodenje – upravljanje projektov oziroma projektni menedžment. Ali
»Projektni menedžment je veščina vodenja in koordiniranja človeških ter materialnih virov
skozi celoten življenjski ciklus projekta« (Snežič, Pungartnik, Snežič, 2010).
V okviru izvajanja pristopa LEADER je možno pridobiti sredstva za najrazličnejše akcije in
projekte, ki pa morajo prispevati k uresničevanju širše družbene koristnosti in biti v skladu
z LRS. Pravice porabe sredstev LAS »Od Pohorja do Bohorja«so za obdobje 2007–2013
znašale cca 1.115.681,00 EUR, kar predstavlja 3,3 % od skupne vrednosti LEADER
sredstev namenjenih za celotno ozemlje RS.
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Grafikon 4: Primerjava dodeljenih LEADER sredstev SLO – LAS »Od Pohorja do
Bohorja«

Leader sredstva 2007-2013
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10.000.000,00
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0,00
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LAS »Od Pohorja
do Bohorja«

Vir: lasten

Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« je bilo torej od začetka izvajanja projektov, ki
so se dejansko začeli izvajati v letu 2008, do konca meseca oktobra 2013, ko je bilo
pisano to delo, zaključenih že 55 od skupno 72 projektov, ki so vključeni v LIN oziroma
NIP za posamezno leto, za obdobje 2008–2012, v skupni vrednosti 1.535.918,62 EUR. Od
tega znaša višina nepovratnih LEADER sredstev 717.528,12 EUR.
V nadaljevanju je predstavljen kratek pregled zgolj 47 izvedenih projektov na območju
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki so bili vključeni v raziskavo, ki je predstavljena v
nadaljevanju, in so bili zaključeni do izvedbe raziskave. Vsi ustrezajo kriterijem LRS,
tematsko pa bi jih lahko združili v tematske sklope:
Ureditev pohodnih/učnih/turističnih poti:
o Na poti z Guzajem
o Ureditev pohodnih poti (Dobrna)
o Ureditev tematsko-učne poti Oplotniški vintgar
o Učne poti po Ponikvi
o Gozdna učna pot Dobrna
o Srčkova učna pot
o Z objektivom na lov
o Rekreativna učna pot s klopce na klopco
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Ureditev zbirk, muzejev, dokumentov, arhivov:
o Vodovnikova zbirka
o Obnova železniške postaje v Zrečah
Organizacija dogodka:
o Živi muzej na Konjiškem gradu – poletje 2010
o Podeželje se predstavi
Ureditev/postavitev infrastrukture:
o Tržnica Vitanje
o Dobrote podeželja oživljajo Stari trg
o Razvijanje sposobnosti podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo Interneta
o Izboljšaj svojo lokalno skupnost
o Mobilna lokalna tržnica
o Vinogradnikova učna klet
o Najdi svojo pot
o Od Rifnika do Rifnika
o Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje – Wellness natur Kozjanske domačije
o Športni park – igrišče
o Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov – VIP Skomarjanov
o Večjezični informativno-turistični portal o Guzaju
o Sanitarna oskrba obiskovalcev Slivniškega jezera
o Informacijska točka VSEVED
o Za čistejše okolje v občini Dobje
o Prek spleta od oreha do turizma
o Spoštovanje dediščine – krogotok tradicije, znanja in sodobnosti
o Aktivni v naravi
o Krepitev dediščinske skupnosti v Vitanju
Izobraževanja:
o Prepletanje niti preteklosti v sedanjost
o Kneippovi parki podeželja »Od Pohorja do Bohorja«
o Teden starih obrti in običajev v Dobju
o Učeče se podeželje: Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost
o Ohranjanje etnoloških predmetov
o Dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom – Domače jabolko
o Z znanjem do kruha
o Ozaveščanje občanov o koristnosti uporabe biomase
o Do znanja preko izobraževanja – marketing, trženje, PR, računalništvo
o Dotik spomina
o Zvedel sem nekaj novega

66

Izdane publikacije (kot glavni cilj projekta):
o Vsaka vas seže v deveto mesto
o Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini – Monografija
o Prav lepo je res na deželi
o Po poteh izročila – zapisi ljudskega pripovedništva iz Dobja pri Planini
o Pod dežnikom kulturne dediščine v turizmu
Strnitev projektov po sklopih pokaže, da prevladujejo tisti, z vzpostavitvijo infrastrukture
in izvedbo izobraževanja, kar je pozitivno in lahko ima postavljene temelje za nadaljevanje
v bodoče, v kolikor se bodo aktivisti lotili nadaljnjih aktivnosti. Povprečna vrednost
projektov, ki so obravnavani v raziskavi, znaša cca 26.000,00 EUR, medtem ko v
povprečju znašajo prejeta LEADER sredstva zanje cca 12.000,00 EUR. Povprečna stopnja
sofinanciranja torej znaša 45 %. Izvedba projektov, ki so vključeni v raziskavo, pa je v
povprečju trajala 10–11 mesecev (Priloga 6).
Pregled evalvacije LRS, glede na zastavljene ciljne vrednosti v začetku izvajanja programa
(podatki v Prilogi št. 3), izkazuje, da je LAS »Od Pohorja do Bohorja« uspešna pri
izvajanju zastavljene LRS, saj je do konca leta 2012, do koder so zbrani podatki, že
dosegla skoraj vse zastavljene kazalnike. Pri 14 kazalnikih od 23 (61 %) je presegla
zastavljene vrednosti, štirje kazalniki (17 %) dosegajo število zastavljenih vrednosti, pet
kazalnikov pa (še) zaostaja za zastavljenimi vrednostmi, ki so bile načrtovane ob začetku
izvajanja LRS.
LAS »Od Pohorja do Bohorja« zaostaja pri izvajanju programskih ciljev, zastavljenih v
LRS:
o Programa 2: Razvoj turizma z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov
območja, kjer pri operativnem cilju razvite nove turistične ponudbe ni dosežena
vrednost števila novih turističnih kmetij (ciljna vrednost: 4; realizirana: 1).
o Programa 5: Razvoj fizične in družbene infrastrukture, kjer pri operativnem cilju
izboljšane družbene infrastrukture ni dosežena vrednost števila novih/prenovljenih
objektov (ciljna vrednost: 12; realiziranih: 9).
o Programa 6: Razvoj podpornega okolja, kjer zaostaja pri operativnem cilju: število
novih članov (ciljna vrednost: 100; realiziranih: 95).
o Programa 7: Razvoj sodelovanja z drugimi območji, kjer tako kot večina LAS v
Sloveniji ne dosega zastavljenega operativnega cilja – razvito transnacionalno
sodelovanje – število projektov sodelovanja (ciljna vrednost: 3; realiziranih: 0) ter
operativnega cilja – razvito sodelovanje znotraj Slovenije – število projektov
sodelovanja (ciljna vrednost: 4; realiziranih: 0).
Do konca leta 2012, ko je bilo zaključenih 39 projektov in izvedena evalvacija uspešnosti
izvajanja LRS LAS »Od Pohorja do Bohorja«, kaže, da so se prijavitelji v največji meri pri
izbiri in prijavi projektov naslonili na slabosti okolja, ki jih izkazuje SWOT analiza, saj je
kar 17 projektov prepoznane slabosti, ki jih ponuja lokalno okolje, izkoristilo za prijavo in
izpeljavo projekta ter s tem prispevalo k razvoju lokalnega okolja in izboljšanju razmer na
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terenu. 13 izvedenih projektov je izkoristilo prepoznane prednosti, ki jih ponuja lokalno
okolje, in s svojimi projekti še nadgradilo potenciale okolja. 4 upravičenci so prepoznali in
se osredotočili na priložnosti, ki jih ponuja lokalno okolje, in jih z izvedenimi projekti
oplemenitili, 5 projektov pa je takih, kjer so prijavitelji/izvajalci zaznali nevarnosti, ki se
kažejo v lokalnem okolju, in jih z izvedbo projektov poskušali zajeziti.
5.2.1 PREDSTAVITEV KRITERIJEV LAS »OD POHORJADO BOHORJA« KOT
PODLAGA ZA IZBOR PRIJAVLJENIH PROJEKTOV
V nadaljevanju so predstavljeni kriteriji, ki so podlaga za izbor projektov in so zastavljeni v
LRS. Skupaj z javnim pozivom o razpisanih sredstvih in povabilom k prijavi projektnih
predlogov je vedno objavljen tudi opis kriterijev za izbiro projektov (preglednica »Kriteriji
za izbor projektov« se nahaja kot Priloga 5). Opisane kriterije bi lahko razvrstili v dva
sklopa, in sicer v prvem delu gre za 10 »izločitvenih« kriterijev, ki predstavljajo osnovno
skladnost projektnih prijav z razvojnimi usmeritvami na lokalni, nacionalni in ravni EU,
skladnost z LRS, da se projekt nanaša na prijavljeno območje LAS, da se aktivnosti še niso
pričele izvajati, da financiranje projekta ni predvideno tudi iz drugih skladov EU, da so
aktivnosti skladne z veljavnimi zdravstvenimi in okoljskimi standardi, da so zagotovljena
dokazila o ekonomski in družbeni upravičenosti projekta, da zaradi izvajanja projekta ne
bodo ogrožena obstoječa delovna mesta, da so zagotovljena finančna sredstva za začetek
in izvedbo projekta ter da projekt v lokalnem okolju predstavlja inovativno idejo.
Drugi sklop kriterijev, ki bi jih lahko imenovali »vsebinski«, ker se konkretneje nanašajo
na vsebino in cilje projekta, pa je točkovan. Najvišje možno število točk pri posameznem
kriteriju je 10, ocenjuje pa se 12 kategorij. Torej je maksimalno možno število točk, ki jih
je mogoče doseči, 120, spodnja meja, ki jo mora projekt doseči za nadaljnjo obravnavo in
ocenjevanje, pa znaša 70 točk.
Znotraj preglednice naštetih kriterijev se posamezni kriterij ocenjuje na dveh ali treh
stopnjah, z lestvico ocenjevanja 0, 3, 5, 10 ali 15 točk.
Največji sklop zajema tristopenjsko ocenjevanje s točkami 0, 5 ali 10 in tako se ocenjuje 7
od skupaj 12 kriterijev. To so kriteriji:
o Projekt prispeva k skladnemu razvoju območja LAS in v kolikor zajema vsaj 50 %
območja, prejme vseh 10 točk, če zajema manj kot 50 %, prejme 5 točk, če ne, 0
točk.
o Če izvedba projekta predvideva vključevanje lokalnih virov (človeških, finančnih,
materialnih …) v obsegu več kot 50 %, prejme 10 točk, če manj kot 50 %, prejme
5 točk, če ne, 0 točk.
o Če je razviden pozitiven vpliv na kakovost življenja na večjem delu območja,
prejme 10 točk, če je predviden na manjšem obsegu, prejme 5 točk, če ne, 0 točk.
o V kolikor se že ob prijavi predvideva nadgradnja projekta, prejme predlog 10 točk,
če samo v delu aktivnosti, prejme 5 točk, če se ne predvideva dolgoročnost
projekta, 0 točk.
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Če obstaja možnost prenosa znanj, izkušenj in idej ter izvedba skupnih projektov,
prejme 10 točk, če se predvideva le prenos rezultatov kot ogled primerov dobrih
praks, prejme 5 točk, če ne, 0 točk.
Če projekt v celoti pozitivno vpliva na ohranjanje okolja, prejme 10 točk, če delno
vpliva na ohranjanje okolja, prejme 5 točk, če ne, 0 točk.
V kolikor projekt ustvari, ohrani več kot 1 delovno mesto, prejme 10 točk, če
ustvari in/ali ohrani 1 delovno mesto, prejme 5 točk, če ne, 0 točk.

Prav tako s tristopenjsko lestvico, ampak z drugačnimi vrednostmi – 3, 5 ali 10 točk – se
ocenjuje vključenost lokalne skupnosti v pripravo in izvedbo projekta. In sicer v kolikor so
vključeni predstavniki iz vseh treh sektorjev, prejme predlog 10 točk, če so vključeni le
predstavniki dveh sektorjev, prejme 5 točk in če le enega sektorja, prejme 3 točke.
Z dvostopenjsko lestvico 0 ali 5 točk pa se ocenjujejo trije kriteriji:
o Če je nosilec projekta ustrezno strokovno usposobljen ter zmožen izvesti projekt,
prejme 5 točk, sicer 0.
o Če obstaja na območju potreba po izvedbi projekta oziroma je projekt zaželen,
prejme 5 točk, sicer 0.
o Če projekt daje enakopravno možnost vključitve vsem posameznikom in
družbenim skupinam v lokalnem okolju, prejme 5 točk, sicer 0.
V največjem dvostopenjskem razponu je ocenjevan en kriterij. To je, ali je projekt
namenjen mladim/ženskam/dolgotrajno brezposelnim/zaposlenim na družinskih kmetijah
na območju, ki za to prejme 15 točk, če ne, 0 točk.
Splošna ocena opisanih kriterijev je dobra, predvideva izbor inovativnih, dolgoročnih
projektov, ki vključujejo čim večji del zajetega območja LAS in spodbujajo zaposlovanje,
ohranjanje delovnih mest in vključevanje marginalnih skupin. Usmeritve za kriterije so
seveda podane tudi z nacionalno pobudo, vendar imajo posamezne LAS pri tem tudi nekaj
odprtega manevrskega prostora, da same določijo, kateri kriteriji naj bodo prednostni in
kako bodo točkovani. Zasnova in dodajanje vrednosti posameznim kriterijem je temelj za
izbor projektov in vsaka LAS mora imeti dobro zasnovano vizijo ter LRS, da ve, kaj želi z
območjem narediti, kaj želi spodbuditi in kakšne ideje podpirati. Tu lahko prihaja do
velikih dilem, saj je potrebno na eni strani misliti na dolgoročni razvoj območja, kakovost
življenja prebivalcev na območju in biti hkrati na realnih tleh, koliko lahko trenutni
predstavniki in/ali skupine predstavnikov lokalnih skupnosti, civilnega prebivalstva ter
lokalnega gospodarstva vlagajo in prispevajo v območje. Ali se bo LAS odločila, da bo
podpirala »velike« in finančno »bogate« projekte, ki jih zmore malo partnerjev in bo zato
izvedla manjše število projektov, ali bo dala priložnost »malim«, ki jih predstavljajo
predvsem lokalna društva, manjša podjetja in zavodi, ki nimajo velikih proračunov in si
posledično ne zmorejo privoščiti izvedbo projektov, ki zahtevajo velik finančni vložek, so
pa običajno pripravljeni vložiti vse svoje napore v izvedbo, imajo ideje, jih skrbi za
prihodnost, so odgovorni do lokalnega okolja, si želijo napredka in dolgoročnost
projektov? Prednost dajanju takim projektnim predlogom pa posledično pomeni, da je na
območju odobrenih in izvedenih veliko število po finančnem obsegu manjših, raznovrstnih
projektov, ki pa lahko prav tako pomembno prispevajo k raznolikosti na podeželju in
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dolgoročnemu razvoju, tudi če na prvi pogled niso pripoznani kot taki. Seveda je prav zato
potrebno dati dovolj velik poudarek in težo vsebinskim detajlom, ki bi morali odločati o
tem, katerim projektom se bo dalo priložnost za izvedbo in katerim kriterijem prednost pri
izbiri.
Pri prej naštetih kriterijih, ki jih ima sicer LAS »Od Pohorja do Bohorja« dobro zastavljene,
je predlagana natančnejša opredelitev kriterija »koristnost projekta za prebivalce na
območju«. V smislu, kaj konkretno to pomeni oziroma na podlagi SWOT analize, ki je bila
opravljena za podlago priprave LRS, določiti, katera so tista področja celotnega območja,
ki predstavljajo koristnost projekta za prebivalce na območju. Ocenjevalce pri tem kriteriju
lahko zavede subjektivni pogled, zunanjega opazovalca pa lahko zmoti navidezna
splošnost kriterija.
Pri kriteriju »ali projekt vpliva na ustvarjanje, ohranjanje delovnih mest« je predlog v
spremembi točkovanja, in sicer naj bi bil uvrščen kot prednostni kriterij sploh, pri katerem
bi bilo možno doseči več kot 10 točk; predlog: 15 točk za ustvarjeno/ohranjeno več kot
eno delovno mesto ter 10 točk za ustvarjeno/ohranjeno vsaj eno delovno mesto. Po istem
ocenjevanju je predlagan tudi kriterij »ali se bo po zaključku projekta nadaljevalo z
aktivnostmi, začetimi med izvajanjem projekta«, kajti pri predlaganih prednostnih merilih,
ob ohranitvi obstoječih kriterijev za izbor projektov, naj se izpostavi ustvarjanje delovnih
mest na podeželju, dolgoročno naravnanost projektov, skladen razvoj celotnega območja
in vključenost lokalne skupnosti v pripravo in izvedbo projekta.
Zunanjega opazovalca morda zmoti tudi splošnost kriterijev, kot so »nosilec projekta je
ustrezno strokovno usposobljen« – kaj so kriteriji usposobljenosti; »ali obstaja na
območju potreba po izvedbi projekta oziroma je projekt zaželen« – kdo ocenjuje, kaj je
zaželeno oziroma kje so opredeljene potrebe po izvedbi ter »projekt daje enakopravno
možnost vključitve vsem posameznikom in družbenim skupinam v lokalnem okolju« –
kakšna so merila, kdo meri enakopravno vključenost.
V novem programskem obdobju 2014–2020 bodo morale biti oblikovane nove SLR in s
tem tudi prenovljeni kriteriji za izbor projektov. Napotila s strani Evropske komisije in
posledično s strani organa upravljanja pristojnega ministrstva so bolj opredeljena, kam je
potrebno usmeriti cilje oziroma izbrati dve ključni področji delovanja. Kljub temu je
vsekakor priporočljivo, da so vsi zastavljeni kriteriji zelo jasno in natančno merljivi, saj ob
takih kriterijih ni možnih očitkov subjektivnosti ocenjevalcem, saj prijavitelji težje trdijo, da
tudi dobro napisan projekt ne prinese nujno zadostnega števila točk za izbor ter pripravi
prijavitelje do tega, da k prijavi projektnih predlogov pristopijo resno, zavzeto ter z jasno
opredeljeno vizijo in ciljem. Točno vedeti »kaj hočemo doseči« na področju razvoja
podeželja, bi morala biti rdeča nit, tako upravljavcu kot prijaviteljem.
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6 IZVEDBA RAZISKAVE MED PRIJAVITELJI IN UPRAVLJAVCI
PROJEKTOV
6.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
Raziskava je bila zastavljena tako, da bi se dobile povratne informacije s strani
prijaviteljev projektov kot s strani upravljavcev LAS. Zasledovan je bil cilj, kako vidijo in
doživljajo svojo vlogo eni in drugi. Njihovega medsebojnega sodelovanja ni bilo možno
neposredno primerjati, ker so bile za vzorec vzete vse delujoče LAS v Sloveniji, ki jih je
33. Prijavitelji projektov pa so bili izbrani samo na območje, ki je podrobneje obravnavano
v delu, to je območje sedmih občin »od Pohorja do Bohorja« (Dobje, Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče). Tako je lahko medsebojno sodelovanje med
prijavitelji in upravljavcem primerjano samo z upravljavcem LAS »Od Pohorja do
Bohorja«, ki je v delu tudi podrobneje obravnavano.
Izvedba ankete je potekala v dveh delih, ločeno za upravljavce in prijavitelje. Za vsako
skupino je bil izdelan vprašalnik (Priloga 1 in Priloga 2).
Povzetek ankete za upravljavce LAS:
Anketa za upravljavce je potekala elektronsko. Vsem upravljavcem LAS je bila dne 25. 5.
2011 poslana e-pošta, s prošnjo za sodelovanje in povezavo na spletno stran:
http://www.kwiksurveys.com?s=NKJLMK_8243c64a. Do dne 6. 6. 2011 je na spletni
povezavi na anketo odgovorilo 14 upravljavcev, zato je bila 28. 6. 2011 še enkrat poslana
vsem upravljavcem dodatna prošnja za sodelovanje in do 1. 7. 2011 je bilo prejetih še 7
odgovorov. Anketa je bila na spletni strani odprta še nekaj časa, vendar do konca meseca
avgusta 2011 ni nihče dodatno odgovoril, zato je bila s 1. 9. 2011 zaključena raziskava za
upravljavce in pričela se je obdelava podatkov.
Vprašalnik za upravljavce LAS je bil sestavljen v dveh delih. Prvi del je vseboval 8
vprašanj, vezanih na demografske in splošne organizacijske značilnosti, v drugem delu so
anketiranci odgovarjali na 33 vprašanj pretežno zaprtega tipa, nekaj pa je bilo tudi
vprašanj odprtega tipa, z namenom pridobiti čim več informacij, kaj si kot upravljavci
želijo, njihova mnenja pri izboru kriterijev ipd.
Odziv upraviteljev LAS je bil zadovoljiv, saj je na vprašalnik odgovorilo 21 od skupno 33
upraviteljev, kar predstavlja 63,6 %.
Od teh 21 izpolnjenih vprašalnikov je bilo 17 takšnih, ki so bili izpolnjeni v celoti, 4 pa so
bili izpolnjeni delno, torej nepopolni.
V prvem sklopu so povzeti demografski podatke. Na anketo je odgovorilo 13 (61,90 %)
žensk in 8 (38,10 %) moških na strani upravljavca LAS. Starost anketiranih je
pretežno v razponu med od 31 do 40 let (42,86 %), nekaj manj pa od 41 do 50 let
(33,33 %), v starosti do 30 let je odgovarjalo 14,29 % vprašanih in 9,52 % v starosti od
51 do 60 let. Stopnja izobrazbe vprašanih je visoka, saj ima večina (42,86 %)
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univerzitetno izobrazbo ter 19,05 % višjo strokovno. Enaka odstotka predstavljata
visoko strokovno in specialistično/magisterij ali doktorat po 14,29 % ter samo 9,52 %
oziroma 2 vprašana imata končano srednjo šolo.
Glede na status organiziranosti upravljavca med vprašanimi prevladuje zavod, saj je
takih 10 med vsemi anketiranimi (47,62 %), 4 (19,05 %) imajo pogodbeno partnerstvo,
3 (14,29 %) so organizirani kot podjetje, 2 (9,52 %) kot društvo ter po eden kot zasebni
zavod (4,76 %) in občina (4,76 %).
Grafikon 4: Status organiziranosti upravljavcev LAS

Status organiziranosti upravljavcev (v %)
4,76

4,76

9,52

zavod
47,62

14,29

pogodbeno partnerstvo
podjetje
društvo

19,00

zasebni zavod
občina

Vir: lasten, Priloga 1

Na vprašanje, koliko občin zajema njihova LAS, je odgovorilo 15 vprašanih in tako
povprečno število občin, ki jih zajema posamezna LAS, znaša 6,4 občin. Dve
izmed anketiranih LAS zajemata 14 občin, kar je največ med vprašanimi, najmanj med
temi LAS pa zajema eno občino.

Povprečno trenutno članstvo LAS med anketiranimi znaša 65,67 članov. Na
vprašanje je odgovorilo 15 anketiranih. V primerjavi z odgovorom, kakšno je bilo članstvo
ob vzpostavitvi LAS, je to število veliko manjše, saj znaša 48,87 članov, kar pomeni, da je
v povprečju članstvo v posamezni LAS naraslo za 16,80 članov. Porazdelitev med
posameznimi LAS, ki so odgovorile na vprašanje je različno. Največji porast članstva
predstavlja za 66 članov, medtem ko sta dve izmed vprašanih LAS zaznali upad članstva –
ena za 18 in druga za 17 članov, od vzpostavitve.
Načini, kako posamezne LAS pridobivajo nove člane, so med anketiranimi skupni, in sicer
s predstavitvijo projektov, s promocijo na prireditvah, z delavnicami, preko članov, ki so
že (bili) vključeni, in ostalimi aktivnostmi v sklopu izvajanja projektov.
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Drugi del ankete je temeljil na vsebini.
Pri vprašanju, kako posamezne LAS določijo kriterij, na podlagi katerih izberejo vloge,
prijavljene na razpis, so bili odgovori, z izjemo enega, enotni, da so kriteriji določeni v
Lokalni razvojni strategiji. Da sledijo priporočilom, ki jih je podalo tedanje Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter da jih UO LAS sproti prilagaja. Samo ena LAS je
odgovorila, da kriterije določijo glede na to, kaj si želijo v kraju spremeniti oziroma da si
želijo, da bi takšni projekti zaživeli.
Glede na to, kakšen je status organiziranosti zainteresirane javnosti, ki največ
poizveduje o načinu pridobitve sredstev LEADER, je velika večina odgovorila, da so to
pretežno društva (13 odgovorov od 17, kar predstavlja 76,47 %). Po en odgovor
sta dobila podjetja in zavodi (5,88 %), pod druge ustanove pa so v odgovore navedli še:
občine, posameznike, krajevne skupnosti in obrtno-podjetniške zbornice. Zanimivo je, da
med temi, ki so odgovarjali na vprašanja, nihče ni zasledil, da bi se za pridobitev sredstev
zanimali samostojni podjetniki.
Grafikon 5: Status organiziranosti zainteresirane javnosti za LEADER sredstva
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Tudi pri vprašanju, kakšnih projektov si kot upravljavec želijo, so si bili upravljavci
večinoma enotni, saj si v pretežni meri želijo razvojno naravnanih projektov, ki imajo nek
merljiv končni rezultat – produkt, ki ga je možno tržiti in ki po možnosti ustvarja nova
delovna mesta. Dva upravljavca sta poudarila, da vsebina ni v njihovi pristojnosti in da si
zato želijo zgolj projektov, ki so dobro pripravljeni in zadostujejo vsem administrativnim
standardom.
Na vprašanje, koliko projektov je bilo doslej že izvedenih in zaključenih na območju
njihove LAS, so bile številke zelo različne, od 3 do največ 48 projektov. Povprečno

število projektov glede na vse odgovore pa znaša kar 19,6 projektov na
posamezno LAS.
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Mnenja upravljavcev, ki so sodelovali v anketi, koliko prijavljeni in že izvedeni projekti
prispevajo k uresničevanju LRS, so mnenja pozitivna, saj jih 64,71 % meni, da veliko
prispevajo, 29,41 % pa, da zelo veliko. Le en odgovor se je glasil, da prispevajo malo.
Skoraj soglasno, z izjemo enega upravljavca, so potrdili, da potencialne prijavitelje
usmerjajo v nadgradnjo projektov (94,12 %). Eden izmed upravljavcev pa meni, da
to ni njihova naloga.
Pri vprašanju, ali prijavitelje ob zanimanju za prijavo zanima dolgoročna učinkovitost
projektov ali zgolj zasledujejo točno določen cilj in pridobitev sredstev za točno določen
namen, so bili odgovori enakomerno razdeljeni med odgovoroma, da v večini
zasledujejo dolgoročni učinek in da nekateri zasledujejo dolgoročni učinek (oba po
41,18 % oziroma 7 odgovorov), 17,65 % oziroma v 3 odgovorih pa so mnenja, da je
večini pomembna samo izvedba prijavljenega projekta.
16. vprašanje je zajemalo, kako posamezne LAS informirajo zainteresirano javnost o
delovanju, aktivnostih in novostih LAS in programu LEADER. Možnih je bilo več
odgovorov. Največ jih obvešča preko spletne strani (17 odgovorov, kar predstavlja 29,31
%), lokalnih časopisov (15 odgovorov oziroma 25,86 %) ter ustno (13 odgovorov oziroma
22,41 %). Nekoliko manj, 13,79 %, se poslužujejo brošur, letakov in ostale publikacije ter
drugih virov (8,62 %), kot so občasne delavnice, strokovne ekskurzije, srečanja z občani,
ostali lokalni mediji (radio, TV, občinski informatorji), promocijske prireditve, mailing liste
ipd.
Grafikon 6: Način informiranja zainteresirane javnosti

Način informiranja zainteresirane javnosti (v %)
8,62
29,31

13,79

spletna stran
lokalni časopis
ustno

22,41
25,86

brošure, letaki
drugi viri

Vir: lasten, Priloga 1

Izkušnje upravljavcev, ki so sodelovali v anketi, kako dobro so potencialni prijavitelji
seznanjeni o programu LEADER na splošno, so, da so prijavitelji še kar dobro
seznanjeni s programom (64,71 %), da v večini dobro, jih meni 23,53 % vprašanih,
po en odgovor pa si delita mnenji, da zelo dobro ter da jih večina ne pozna zadeve.
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Ker predstavlja oddaja vse projektne dokumentacije ob in po izvedbi projekta obsežen
sklop papirjev, je bil poudarek na preverbi, kakšne izkušnje imajo upravljavci LAS s
prijavitelji. Torej, kako popolno dokumentacijo oddajajo in posledično, koliko je povprečno
dopolnitev. Odgovorilo je 15 upravljavcev, njihove izkušnje s prijavitelji pa so zelo
različne. Večina, cca 60 %, meni, da so vloge popolne – od takih, da so popolne v 90
% oddanih vlog, do takih, da je dokumentacija pripravljena zelo dobro, da so potrebni
samo manjši popravki ali da že ob pripravi razpisne dokumentacije kot upravljavec nudijo
podporo prijaviteljem in sproti odpravljajo »napake«, zato je v končnem delu dopolnitev
malo. Na drugi strani je cca 40 % prijaviteljev, ki imajo večje težave z oddanimi
projektnimi dokumentacijami, saj je dopolnitev veliko, od takih, da je pri vsakem projektu
vsaj ena dopolnitev, do takih, ki menijo, da je nekje 60 % dopolnitev, torej, več kot
polovica projektov, do takih, ki imajo občutek, da se prijavitelji preveč naslanjajo na
pomoč upravljavca in da pričakujejo, da bo ta opravil prav vse namesto njih.
Pri tem, kateri kriteriji so najpomembnejši pri izboru prijav, kar je spraševalo 11.
vprašanje odprtega tipa, so bila mnenja bolj enotna. Večina daje prednost določitvam
oziroma izvajanju LRS, kjer so določeni kriteriji povezovanje, trajnost, inovativnost
projektov, enakomeren razvoj območja, ki ga pokriva posamezna LAS, novi produkti, nove
zaposlitve, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, primerna finančna konstrukcija
projekta, finančna sposobnost prijavitelja in partnerjev ter vključevanje lokalne skupnosti.
In katerim kriterijem za izbor projektov prijavitelji po mnenju upravljavcev namenijo
največ pozornosti? Večina jih meni, da vsem enakovredno (47 %), izločitvenim (17,6
%) in splošnim/vsebinskim (17,6 %). Dva odgovora sta bila vsebinska, in sicer da največ
pozornosti namenijo finančni sposobnosti izpeljave projekta ter da naj bi posvečali največ
pozornosti vsebinskim, ampak v realnosti se največ ukvarjajo s finančnimi problemi in
administracijo. Najmanj (5,8 %) samo vsebinskim.
Grafikon 7: Katerim kriterijem za izbor projektov izvajalci po mnenju upravljavcev
namenijo največ pozornosti
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Po mnenju upravljavcev LAS pa prijavitelji največ pozornosti posvetijo tistim kriterijem, ki
pomenijo usklajenost z LRS ter aktivnosti projektov, potem pa še povezovanje, trajnosti,
rabi lokalnih virov, ciljnim skupinam in partnerjem.
Po mnenju upravljavcev potrebujejo prijavitelji projektov precej različno časa, da
pripravijo popolno dokumentacijo za prijavo, in sicer od 2 do 8 ur pa do enega
meseca. Seveda je to odvisno od več dejavnikov, predvsem od zahtevnosti projekta (ali
gre za investicije, gradnje ipd.), število partnerjev, ki so vključeni v projekt, že izdelane
ideje in izkušnje prijavitelja. V povprečju pa je mnenje upravljavcev, da prijavitelji
potrebujejo za popolno dokumentacijo od 2 do 4 tedne.
Upravljavce se je spraševalo, ali se jim na splošno zdi veliko administracije pri prijavah
projektov ter kdo se z administracijo v večji meri ukvarja – upravljavec ali prijavitelj.
Odgovori so bili v večini enotni, da je administracije veliko oziroma preveč, glede
drugega dela vprašanja pa mnenja niso več enotna, saj so enakovredni odgovori, da se
več ukvarja upravljavec, več prijavitelj ter oba enako. Zanimiv odgovor pri tem je, da sicer
administracije ni neobičajno veliko, ampak da je veliko neznanja na strani pristojnega
ministrstva in zato posledično prihaja do spreminjanja in popravljanja pogojev, zahtev …
Pri tem, do katere stopnje kot upravljavec pomagajo prijaviteljem, je največ
upravljavcev odgovorilo, da pri izpolnjevanju projektne dokumentacije (53 %), 24
% jih je odgovorilo, da izvajajo pomoč pri razjasnitvi nekaterih zahtev javnega poziva, 18
% jih je odgovorilo, da do faze preveritve ustreznosti projektne prijave, 6 % jih je podalo
odgovor »drugo«, kar so označili, da pomagajo pri vsem naštetim, da pomagajo toliko,
kot želi prijavitelj, tudi če to pomeni v celoti in da nudijo pomoč od zasnove do priprave
dokumentacije.
Zanimivi so odgovori pri vprašanju, ali menijo, da bi lahko bil kljub manjšemu
administrativnemu postopku od prijave do izvedbe projekta ustrezen nadzor nad
izvajanjem posameznih projektov, saj so se mnenja upravljavcev skoraj enakomerno
porazdelila na dva pola, in sicer 59 % jih meni, da ne, da je tak postopek potreben
za ustrezen nadzor, medtem ko se 41 % strinja, da bi lahko bil administrativni
postopek manjši, nadzor pa enak. To so utemeljevali z dodatnimi pojasnili, kot so:
o Glede na to, da kot upravljavci poznajo območje, kjer se izvajajo projekti, bi lahko
bil nadzor uspešen ob sprotnem spremljanju izvajanja projekta.
o Nekaj je kritike na račun pristojnega ministrstva, saj nekateri upravljavci, ki so
podali odgovore, menijo, da je problematično nenehno spreminjanje pravil, da je
problem v slabi odzivnosti in neorganiziranosti pristojnega ministrstva.
o Administracije je absolutno preveč in bi se lahko učili iz primerov dobrih praks iz
tujine, kjer bi moral imeti LAS svoj fond sredstev in izvajati nadzor že v času
izvajanja projekta, izvajalec pa bi moral sredstva vsaj v višini cca 70 %
sofinanciranja dobiti nakazan že ob začetku izvajanja aktivnosti projekta, saj imajo
ob naši ureditvi največjo korist banke, ki posojajo denar za izvedbo projektov.
o Postopki so dolgi predvsem zaradi dvojne kontrole, najprej LAS-ov in nato še
pristojnega ministrstva, pri čemer bi bilo bolje, da bi ministrstvo bolje usposobilo
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upravljavce in LAS-om dali več pristojnosti in da bi vso kontrolo nad projektom
izvajala LAS.
Administrativen postopek je ob prijavi ustrezen, potrebna so samo bolj jasna
navodila, ob pripravi poročil pa je potrebno preveč dokumentacije in od tega veliko
nepotrebne. Rešitev vidijo v tem, da bi se v poročilo oddale samo finance in
dokazilo o izdelku – rezultati projekta, vse ostalo pa lahko preveri revizija na
terenu.

V nadaljevanju ankete je sledilo vprašanje, kako podrobno po oceni upravljavcev
prijavitelji preučijo razpisno dokumentacijo pred prijavo projektnega predloga.
Odgovori upravljavcev so spet razdeljeni na polovico, saj jih po 24 % meni, da se
večinoma pripravijo zelo dobro in dobro, 53 % pa, da bi se lahko bolje
pripravili. Odgovori so identični ob naslednjem vprašanju, kjer se jih je spraševalo, ali se
jim zdi, da se na prijavo in izvedbo dobro pripravijo. Po 24 % jih meni, da zelo
dobro in dobro, 53 % pa, da bi se lahko bolje pripravili.
Grafikon 8: Kako dobro se prijavitelji po mnenju upravljavcev pripravijo na prijavo
in izvedbo projekta
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Upravljavci prav tako v večini (59 %) menijo, da prijavitelji večinoma razumejo
razpisno dokumentacijo, 35 % jih meni, da nekaj razumejo, za ostalo potrebujejo
pomoč, samo en prijavitelj pa meni, da zelo slabo razumejo.
V območjih LAS, kjer so sodelovali v anketi, se v večini prijavljajo isti prijavitelji
večkrat – tako meni 94 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje. Glede na to, iz katerega
sektorja se v večini pojavljajo prijavitelji, je najbolj pogost odgovor:
o društva (35 %);
o občine (29 %);
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zavodi (12 %) in drugo (12 %) ter
samostojni podjetniki (6 %) in podjetja (6 %).

Na vprašanje, ali so oni kot upravljavci običajno zadovoljni s končno izvedbo
projektnih aktivnosti, je 71 % odgovorilo z da, 18 % jih meni, da je delež dobrih in
slabih približno enak, 11 % pa je odgovorilo z ne.
V nadaljevanju vprašanja, ali bi na splošno lahko rekli, da ti projekti vplivajo na

razvoj podeželja, pa se vsi upravljavci, ki so odgovorili na vprašanje, strinjajo s
trditvijo, od tega se jih 29 % popolnoma strinja s tem, 71 % pa strinja.
Sledilo je še vprašanje, kje kot upravljavci vidijo še neizkoriščene možnosti razvoja
podeželja in odgovori so bili raznoliki:
o Več pomoči zasebnim investitorjem, večja podjetnost.
o Podjetniška naravnanost kmetij, sodelovanje med subjekti, skupen nastop,
promocija, večji interes mladih.
o Vidik samozaposlitve.
o Trženje produktov (etnološka dediščina, prehranski produkti, poslovna darila …).
o Ekološki razvoj in razvoj turizma.
o Več projektov, ki bodo vidni v naravi, in manj nepraktičnih projektov v smislu
študij in zbiranju dokumentacije, ki se po koncu hrani v omarah.
o Uporaba obnovljivih virov energije.
o Vzpostavitev ustrezne infrastrukture za nadaljnji razvoj možnosti ter možnosti za
ustvarjanje dodatnega prihodka.
o V bolj usklajenem svetovanju posameznikom s strani institucij, ki delajo na tem
področju, in tako, da so kvalitetno predstavljeni vsi ukrepi EKSRP.
o V spremembi miselnosti ljudi, da nekaj naredijo zase. Pogoji in pomoč za izpeljavo
projektov je primerna, potreben je pogum in odločnost za izpeljavo projektov.
Spodbudni so tudi odgovori na naslednje vprašanje, in sicer, kakšni so odzivi na že
izvedene projekte, in 18 % meni, da odlični, 76 %, da večinoma dobri, 6 % pa,
da ni odzivov.
Na vprašanje, kakšno je sodelovanje med LAS-i, jih je 24 % odgovorilo, da
odlično in da veliko sodelujejo, 24 %, da ne sodelujejo veliko, ampak da se razumejo
odlično, 35 % meni, da dobro sodelujejo, 18 % pa meni, da bi lahko bili bolj povezani.
Nekaj LAS je podalo še opisne odgovore, kjer so potrdili, da bi lahko bilo več sodelovanja,
ravno zato, ker se načeloma dobro razumejo, povezani so v večini z DRSP, izmenjujejo
mnenja, izkušnje in primere dobrih praks, vidijo pa še možnosti večjega sodelovanja in
povezovanja.
V nadaljevanju se jih je še spraševalo, kako so povezani in ali sodelujejo z LAS-i iz tujine.
In pri tem je bil en odgovor, da odlično sodelujejo. Po štirje odgovori (24 %), da dobro in
da bi lahko bili bolj povezani, 47 % oziroma 8 odgovorov pa, da sploh ne
sodelujejo. Pri popolnoma pozitivnih in negativnih odgovorih so bila zaprošena dodatna
pojasnila:
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S katerimi državam največ sodelujejo in na kakšen način:
o Hrvaška, Češka, Švedska, Italija Finska.
o Izmenjava izkušenj, srečevanja na seminarjih, organizacija strokovnih ekskurzij.
Razlogi, zakaj sodelovanja s tujino ni:
o Preveč obveznosti doma in ovira tujih jezikov.
o Časovna neusklajenost, oddaljenost najbolj zainteresiranih LAS, kar precej podraži
načrtovane aktivnosti.
o Preveč ukvarjanja s seboj in lastno birokracijo, pomanjkanje časa.
o Sredstva namenjajo lastnim oziroma lokalnim projektom.
o Ni potrebe.
o Ni denarja in interesa s strani članov.
Na vprašanje, ali menijo, da bi upravljavci LAS potrebovali več strokovnega
izobraževanja za potrebe boljšega nadzora projektov, so bili odgovori pozitivni.
Samo 18 % se ne strinja, ostali se strinjajo. 24 % se popolnoma strinja in 59 % se
strinja. Izrazili pa so potrebo po večjem poznavanju: zakonodaje, področja financ,
gradnje objektov, drugih možnosti financiranja, načinov izvajanja nadzora in na kaj je
potrebno biti pozoren, kontrola in nadzor projektov, administracije – navodila za
poročanje in prijavo, računov dokumentacije, trajnost projektov.
Upravljavci so sodelovanje s pristojnim ministrstvom ocenili za dobro, saj jih je 35
% odgovorilo, da je sodelovanje odlično, 47 %, da je sodelovanje dobro in 18 %, da bi
lahko bolje sodelovali.
In še kakšnega sodelovanja si s pristojnim ministrstvom kot upravljavec želijo, so
odgovorili, da:
o Več pomoči pri odprtih vprašanjih vodenja LAS.
o Korektnega, hitrega in verodostojnega.
o Večjo ekipo na ministrstvu, več skupnih srečanj, razbremenitev administrativnega
dela za upravljavce.
o Več sodelovanja pri pripravi projektov in vsebinskega razumevanja projektov.
o Več zdravo življenjskega razuma pri pregledovanju zahtevkov.
o Več strokovnih izobraževanj in delovnih srečanj.
o Sodelovanje je odlično, takega si želijo še naprej.
V zaključnem delu ankete je bilo zastavljeno vprašanje, kakšni kriteriji pri izboru projektov
bi po njihovem mnenju morali imeti prednost pri izboru in strnjeni odgovori so:
o Razvojni, finančni, pobuda »od spodaj navzgor«.
o Inovativnost, trajnost, konkretni rezultati.
o Vsebinski.
o Kriteriji so pravi, takšni kot so.
o Vidni v naravi.
o Projekti, namenjeni širši ciljni skupini, ki prispevajo k izboljševanju podeželja.
o Kriteriji, ki bi usmerjali v nove produkte, delovna mesta, lokalno oskrbo.
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Najprej vsebina, zatem pa finančna sposobnost in reference prijavitelja.
Razvoj civilne iniciative (kmetje, podjetniki na podeželju).

Za konec pa je sledilo vprašanje, kje vidijo največje prednosti in kje pomanjkljivosti
programa LEADER.
Tabela 8: Prednosti in slabosti pristopa LEADER po oceni upravljavcev

Prednosti

Pomanjkljivosti

Pristop »od spodaj navzgor«, mikro
okolje.

Premalo finančnih sredstev.

Realiziranje dobrih idej, ki se ne
morejo uresničiti preko drugih
razpisov.

Da izvajalec ne dobi vsaj nekaj avansiranih sredstev, plačilo šele po
končanem projektu.

Izbira lastnih projektov in
razpolaganje s finančnimi sredstvi.

Neprofesionalno ravnanje članov društev, ki opravljajo pomembno
vlogo, a se je ne zavedajo, si ne vzamejo dovolj časa, da bi preučili
zadeve in vse prelagajo na upravljavce.

Celoten projekt je prednost, saj gre
za razvoj podeželja, na katerem
mora Slovenija temeljiti.

Dvojno potrjevanje s strani LAS in še ministrstva.

Financiranje »mehkih vsebin«,
projekti, ki brez javnih financ ne bi
zaživeli.

Dolgo čakanje na odločbe.

Možnost prijav posameznikov
manjših vrednosti.

Nizka sredstva namenjena v programskem obdobju.

Nadgradnje projektov mreženje
projektov.

Izkoriščanje prijaviteljev za projekte, ki v celoti ne sledijo strategiji
razvoja podeželja.

Razvoj območij, skupen nastop,
povezovanje, možnosti koriščenja
evropskih sredstev.
Lažja prijava na razpis, možnosti
izvajanja v mestih do 10000
prebivalstva.
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Povzetek ankete prijavitelji/izvajalci projektov LAS na območju LAS »Od Pohorja do
Bohorja«:
Vzporedno s tekom elektronske raziskave se je pričelo anketiranje prijaviteljev projektov.
V prvem delu je bil nosilcem projekta, ki so do tedanjega datuma že zaključili projekte,
poslan nekoliko obsežnejši vprašalnik, prav tako sestavljen iz dveh delov.
Prvi del se je nanašal na vsebinski del in je obsegal 42 vprašanj, v drugem delu pa so bila
še 4 vprašanja, vezana na demografske značilnosti in status organiziranosti prijavitelja.
Ker doslej na območju, ki je obravnavano v magistrskem delu, še ni bila izvedena anketa
s prijavitelji projektov, je bil vprašalnik namenoma tako obširen. Želeno je bilo pridobiti
čim več povratnih informacij, ki bi lahko bile v pomoč tudi upravljavcu tega območja.
Poleg tega pa je bilo vodilo zanimanje, kako so prijavitelji doživljali prijavo in kasneje
izvedbo projektnih aktivnosti, kakšna so bila njihova pričakovanja, pred in po izvedbi,
kakšno je bilo njihovo sodelovanje z upravljavcem in kakšna je bila vloga njihovega
projekta za področje, kjer je bil projekt izveden, kaj so bili glavni cilji črpanja sredstev in
ali je bil namen dosežen, pričakovanja zadovoljena.
Čas izvedbe anketiranja med prijavitelji projektov je bil neprimerno daljši, saj je bil namen
v anketo vključiti čim več prijaviteljev projektov, z namenom pridobiti maksimalno mero
povratnih informacij. Pri izvedbi ankete pri prijaviteljih projektov je bil izbran klasičen
tiskan vprašalnik, ki je bil prijaviteljem poslan z navadno pošto ter priložena kuverta s
plačano poštnino, da bi vprašalnik lahko poslali nazaj. V prvi fazi je bil vprašalnik poslan
26 prijaviteljem tistih projektov, ki so bili v tem času že izvedeni. Ker je bil vprašalnik res
obsežen, tudi s precej vprašanj odprtega tipa, je bil pričakovan majhen odziv, ampak je
vseeno obstajalo upanje oziroma mišljenje, da se bodo prijavitelji odzvali v večjem številu,
kot so se. Štirinajst dni po tem, ko so bili vprašalniki poslani, so bili prijavitelji tudi klicani
telefonsko in naprošeni, da si vzamejo čas in izpolnijo vprašalnik. V roku enega meseca je
bilo prejetih 11 izpolnjenih vprašalnikov. Ker se je pisanje magistrskega dela zaradi
drugih, osebnih okoliščin, precej zavleklo, je bilo anketiranje ponovljeno tako, da je bil
vprašalnik poslan po elektronski pošti in prijavitelji ponovno naprošeni, da izpolnjen
vprašalnik vrnejo. Omejitev je bila izvedena na število projektov, ki so bili zaključeni do
konca meseca marca 2013, in tako je bilo v anketo zajetih 47 prijaviteljev
projektov, ki so do tedaj že zaključili svoje projekte. Vsega skupaj je bilo prejetih 25
izpolnjenih vprašalnikov (53 %), kar je dovolj za reprezentativni vzorec, vsekakor pa
razočaranje, da je bil odziv prijaviteljev tako slab.
Analiza anket je pokazala zanimive, nekatere pričakovane in druge manj pričakovane
odgovore. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni rezultati analize.
Na začetku vprašalnika se je spraševalo, ali prijavitelji sploh vedo, od kod so/bodo prejeli
nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje njihovih projektnih aktivnosti. Že pri prvih
odgovorih je sledilo presenečenje, da je zgolj 40 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje,
odgovorilo, da je to EKSRP. Veliko, 32 %, jih je menilo, da je to LAS, nekaj manj, 20 %,
pa, da iz programa LEADER. V zagovor prijaviteljem sicer šteje dejstvo, da gre za program
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LEADER in da je LAS tista, ki vloži zahtevek in je prejemnik denarnih sredstev, ki jih
potem prenakaže naprej prijavitelju projekta, ampak pravi vir financiranja je EKSRP in
pričakuje se, da bi to vsi prijavitelji morali vedeti, brez odlašanja.
O tem, kje so dobili informacije o razpisu, so bila mnenja enakomerno porazdeljena.
Obkroževali so več možnih odgovorov in ti so se porazdelili med: Internet (37 %),
ustno (23 %) in drugo (23 %), pod kar so navajali: LEADER pisarna, RA Kozjansko (kar je
v tem primeru isto) ter da so prejeli informacije po pošti.
Tudi na splošno iščejo informacije o programu LEADER pretežno na Internetu (36 % od
vprašanih), izbirali so več ponujenih možnosti in večina tistih, ki so izbrali Internet, je
poleg navedla še spletno stran RA Kozjansko. Nekaj manj jih išče informacije v LEADER
pisarni (26 %), ta delež se zdi visok, saj sodi zraven še delež tistih, ki so izbrali odgovor
drugo (8 %) in so prav tako pripisali, da iščejo na RA Kozjansko in/ali LAS.
Sledili so izbori: ustno (15 %), v dnevnem časopisu (8 %) in 5 % v brošurah, zloženkah.
Grafikon 9: Kje potencialni prijavitelji na splošno iščejo informacije o programu
LEADER

Kje iščejo informacije o programu LEADER (v %)
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Večina teh, ki so sodelovali v anketi, je tudi članov LAS (76 %) oziroma 19 od 25, po
čemer jih je spraševalo v nadaljevanju ankete. Trije so odgovorili, da še niso člani, ampak
bodo, prav tako trije pa, da ali ne poznajo dovolj delovanja, da imajo preveč drugih
aktivnosti ali da nimajo interesa. Na to vprašanje sta se nanašali še naslednji dve
vprašanji v anketi. Najprej, kaj jim članstvo v LAS sploh pomeni in ponovno so izbirali več
odgovorov ter največ (28 %) jih meni, da tako dobijo več aktualnih informacij,
pomembne pa so še: povezanost z upravljavcem (20,5 %); možnost sodelovanja z

drugimi člani in upravljavcem (20,5 %); povezanost z drugimi člani (13 %) ter drugo (8
%): možnost pomagati pri razvoju podeželja. Pri tem, kaj pogrešajo v delovanju članstva
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LAS, pa je največ tistih, ki so na vprašanje odgovorili, obkrožili odgovor sodelovanje z
ostalimi člani (23 %), strokovna predavanja (20 %), medsebojna komunikacija (17
%), srečanja (9 %), strokovne ekskurzije (9 %) in drugo (9 %).
To, ali se jim zdi, da dobro poznajo LRS in s tem povezane cilje in projekte, ki jih LRS
podpira, so ocenili pozitivno, z 68 %, da še kar poznajo in 20 %, da, seveda. Le trije
(12 %) so odgovorili, da vedo, kaj je LRS, ampak ne poznajo vsebine.
Pozitivno presenečenje so prinesli odgovori pri naslednjem vprašanju, saj se jih je
spraševalo po tem, zakaj so se odločili za prijavo na razpis, in 43 % jih je odgovorilo, da
zato, da bi z izvedbo projekta prispevali k razvoju podeželja. 27 % jih meni, da so
že dolgo časa želeli izvesti te aktivnosti, ampak niso imeli dovolj lastnih sredstev, 20 %
zaradi možnosti pridobitve evropskih sredstev, 7 % je podoben vzor izvedbe projekta
videlo pri drugih in so dobili idejo, da bi tudi sami izvedli podobno, in samo en odgovor (3
%) je bil, da so iz radovednosti poskusili, če jim bo prijava uspela.
Tabela 9: Pregled predmeta prijave ter končni cilj projekta
Predmet prijave

Končni cilj projekta

Pridobivanje društvenih prostorov

Prostor za izobraževanje, druženje in tudi trženje.

Dodajanje vrednosti travniškim
sadovnjakom

Registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Oživljanje nepremične kulturne
dediščine – starega gradu s
srednjeveškimi prireditvami čez
poletje

5 izvedenih prireditev, ki se jih je udeležilo lepo število ljudi.

Tržnica
Gozdna učna pot

Nova tržnica.
Gozdna učna pot.

Promocija kmetij z dopolnilno
dejavnostjo

Izdaja kataloga, organizacija strokovnega srečanja.

Izobraževanje na področju:
marketinga, IKT in PR

Izvedba izobraževanja v 6 modulih za cca 200 oseb.

Ohranjanje dediščine

Prenos znanj.

Ureditev pohodnih poti

Označene in urejene poti, informacijske table, brošura.

Po poteh ustnega izročila kraja
Dobje

Izdaja dveh knjig po poteh ustnega izročila kraja Dobje.

Postavitev informacijske točke

Spletna stran društva, informacijski kiosk.

Ureditev planinske rekreativno-učne
poti S klopce na klopco

Označitev in ureditev poti, pripravo potrebnega propagandnega
materiala in izvedba promocije.

Ureditev razstavno degustacijskega
prostora
Apiterapevtski čebelnjak in
čebričenje – wellness natur
Kozjanske domačije

Naredili nove lokalno tipične izdelke in njihovo trženje.
Postavljen tipičen slovenski čebelnjak naseljenimi čebeljimi
družinami, zasajen zeliščni vrt s Kneippovo potjo, vzpostavljena
učna pot, izdelana savna pod slamnato streho, izdana promocijska
brošura, posodobljena spletna stran.
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Ureditev ribnika s prostorom za
piknike
Podeželje se predstavi

Urejen ribnik s prostorom za piknike.
Promocija kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Mobilna lokalna tržnica

Razvit in preizkušen mobilni način trženja, vključenost ponudnikov.

Turistična infrastruktura

Urejeni prostori, dodana turistična ponudba.

Začetna investicija za dopolnilno
dejavnost

Novo delovno mesto.

Spodbuditi sodelovanje mladih in
mladinskih društev pri soustvarjanju
življenja v lokalnih skupnostih

Povezali obstoječa mladinska društva, oblikovali skupino
promotorjev (mladi, ki delajo z mladimi), izdali razpis »Izboljšaj
svojo lokalno skupnost, v okviru katerega so mlade skupine izvedle
projekte po svojih lokalnih skupnostih, mladinska info. stojala po
šolah in krajevnih skupnostih.

Ustvariti podporno okolje, ki bo
mladim v oporo pri ustvarjanju in
realizaciji njihovih ciljev in
iznajdljivosti na trgu delovne sile

Vzpostavljena mladinska svetovalna pisarna, skupina mladih s
postavljenimi cilji, srečanja mladih z vzorniki, priročnik »Najdi svojo
pot«, »Učenje mala malca«.

Turistična povezovalna pot

Urejena cesta za avtobus, parkirni prostor, informacijski prostor,
turistična promocija.

Ureditev sanitarij obiskovalcev
Slivniškega jezera
Ozaveščanje lokalnega prebivalstva
o demenci

Ureditev sanitarij za obiskovalce Slivniškega jezera.

Omogočiti turističnim kmetijam, da
se predstavijo na internetu

Izdana brošura o demenci (»Babi postaja čudna, vse pozabi«).
Predstavljene turistične kmetije na internetni spletni strani.
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Dober je tudi podatek, da je 76 % tistih, ki so odgovorili na anketo, ob prijavi na razpis
popolnoma natančno vedelo, kaj želijo s projektom doseči ter 24 % približno, ampak
se je ideja še tekom izvedbe oblikovala.
Glede na to, kakšna se jim je zdela višina sofinanciranih sredstev, jih je 52 % odgovorilo,
da zadostna in kar 40 %, da nizka. Po en odgovor, ki predstavlja 4 %, se je delil med
zelo visoka in prenizka.

84

Grafikon 10: Kakšna se je prijaviteljem zdela višina sofinanciranih sredstev

Kakšna se je prijaviteljem zdela višina sofinanciranih srdestev (v %)
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Pozitivno je tudi to, da se je večina, 76 % prijaviteljev, ki so sodelovali, zavedalo, da
gre za zaprto finančno konstrukcijo in da so to lahko prebrali v razpisu. Le 16 %
jih je odgovorilo, da se tega niso popolnoma zavedali ter po en odgovor, da niso točno
vedeli, kaj to pomeni ali da se tega niso zavedali.
Je pa višina sredstev odobrenih s strani MKO ter LAS vplivala na končno odločitev
prijaviteljev, da projekt prijavijo in izvedejo, saj jih večina (72 %) ni imelo dovolj
lastnih sredstev in 24 %, ker sploh niso imeli lastnih sredstev, samo en odgovor je bil,
da višina je vplivala, čeprav so imeli lastna sredstva, nihče pa ni odgovoril, da bi projekt
vseeno izvedli, tudi če ne bi prejeli teh sredstev.
Pričakovani so bili tudi odgovori na vprašanje, ki je sledilo, in sicer, ali bi si želeli, da bi bili
projekti avansirani, saj jih 63 % meni, da bi jim to seveda zelo olajšalo delo ter 33
%, da bi to zelo vplivalo na odločitev, da še izvedejo kakšen projekt.
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Grafikon 11: Ali si prijavitelji želijo, da bi bili projekti avansirani

Ali bi si prijavitelji želeli, da bi bili projekti avansirani (v %)

33

seveda, to bi zelo olajšalo
delo
63

to bi zelo vplivalo na
odločitev o tem, ali še
izvedejo kakšen projekt

Vir: lasten, Priloga 2

Pri vprašanju, v čem so videli dolgoročno priložnost in prispevek k lokalnemu okolju z
izvedbo projekta, je bilo možnih več odgovorov, ki so se zato tudi bolj ali manj
enakomerno porazdelili med dane možnosti, ki izhajajo iz LRS. Kljub temu malo izstopa
razvoj turizma z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov (24 %), pred
povezovanjem tradicije in inovativnosti pri razvijanju novih proizvodov in storitev (16,4
%), razvojem lokalno tipičnih produktov, blagovnih znamk in trženja (16,4 %) in razvojem

učeče se družbe (spodbujanje usposabljanja in izobraževanja, spodbujanje razvoja
vseživljenjskega učenja, spodbujanje razvoja izobraževanja odraslih) (16,4 %) ter
razvojem fizične in družbene infrastrukture (14,5 %).
Pri vprašanju, ali so katerim razpisnim kriterijem pri pripravi vloge dali prednost, so
odgovori skoraj enakomerno porazdeljeni med odgovoroma splošnim/vsebinskim
kriterijem (48 %) ter vsem enakovredno (44 %) in samo 8 % administrativni
ustreznosti.
Pri tem, katerim splošnim/vsebinskim kriterijem so dali največji poudarek, so morali izbrati
3 najpomembnejše kriterije, in največ se jih je odločilo za kriterij koristnost projekta za
prebivalce na območju (20,5 %), malo manj (16,4 %) za kriterij po zaključku
projekta možnost nadaljevanja z aktivnostmi, začetimi med izvajanjem projekta, ter
potreba po izvedbi projekta na območju (10,95 %).
Prijavitelji projektov prav tako zatrjujejo, da so ob prijavi na razpis vedeli, kakšno
administracijo predstavlja izvedba, in sicer 48 % jih je približno vedela in 40 %, da so
vedeli, le 12 % pravi, da tega niso vedeli. Tudi razpisno dokumentacijo so glede na
odgovore dobro preučili. 52 % jih trdi, da še kar podrobno, 44 % pa, da zelo
natančno. Prav tako menijo, da so se na prijavo in izvedbo projekta dobro pripravili, od
tega jih 36 % meni, da zelo dobro, 48 % dobro, 12 % pa jih meni, da bi se lahko bolje
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pripravili. Tudi glede razpisne dokumentacije večina trdi (80 %), da so večino
razumeli, za ostalo so potrebovali pomoč. In pri tem je spodbuden podatek za
upravljavca, ki so ga podali prijavitelji v naslednjem vprašanju, da so dodatna
vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo našli prav pri upravljavcu in to vsi
(100 %), ki so odgovarjali na anketni vprašalnik.
Na vprašanje, ali bi projekt izpeljali tudi, če ne bi dobili odobrenih sredstev, jih je 12 %
odgovorilo, da, zagotovo, 12 % verjetno, 12 % morda in 48 % najbrž ne, 16 % pa
zagotovo ne.
Grafikon 12: Ali bi projekt izpeljali tudi, če ne bi prejeli odobrenih sredstev
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Večina tistih, ki so sodelovali v anketi (46 %), je ves postopek od prijave do izvedbe
projekta izpeljala v lastni režiji, 29 % je najelo zunanjega izvajalca za izvedbo
projekta, 14 % pa je najelo zunanjega izvajalca za pripravo dokumentacije.
Pozitivna je ocena izvajalcev, da so z izvedenim projektom zelo zadovoljni (60 %) ali
zadovoljni (40 %), pa tudi podatek, da ima 92 % zagotovljeno upravljanje in hranjenje
dokumentacije še vsaj 5 let po zaključku projekta, 8 % pa bo to še uredilo, je zelo dober
in kaže na to, da so izvajalci resni in odgovorni.
Prijavitelji ocenjujejo, da je na posameznem projektu v povprečju delalo 11 ljudi, v
razponu od 2 do 50 ljudi oziroma toliko »da se ne da prešteti«, ki so za izvedbo
projektov porabili v povprečju 747 ur oziroma po ocenah od 150 do več kot 3.000
ur.
Pozitivni so tudi odgovori pri vprašanju, kaj se s »projektom« dogaja trenutno, in sicer v
smislu, ali se aktivnosti odvijajo, kot so pričakovali, ali imajo pri izvajanju kakšne težave,
če so zaposlili kakšno osebo … Večinoma so odgovori pozitivni v smislu, da se vsaj nekaj
še vedno dogaja, da se aktivnosti odvijajo, kot so si predstavljali, da delajo zloženke,
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projekt »živi«, da razvijajo in dopolnjujejo vsebine … Posebej pozitivni so trije odgovori,
kjer so omenjene nove zaposlitve – pri enem sta bili v času izvajanja projekta delo
zaposleni dve osebi, pri enem je partner v projektu zaposlil osebo, ki nadaljuje s
projektom, in pri enem sicer niso še zaposlili, so pa to dolgoročne želje.
Ocene prijaviteljev, kakšen vpliv ima izvedba njihovega projekta na lokalno okolje in
razvoj podeželja, so predstavljene v tabeli spodaj:
Tabela 10: Ocene prijaviteljev, kakšen vpliv ima izvedba projekta na lokalno okolje
in razvoj podeželja
Izboljšanje znanja ponudnikov storitev na področju marketinga, IKT, PR.
Povečala se je obiskanost tudi pri drugih ponudnikih.
Izvedba projekta ima pozitiven vpliv na lokalno okolje.
Pomemben in velik vpliv. Že doslej je bilo na Kozjanski domačiji veliko obiskovalcev, ki jih v naše
kraje sicer ne bi bilo, in ko so pri nas, dajo zaslužek lokalnim pridelovalcem, čebelarjem,
trgovcem in gostincem, ki pa zaposlujejo domačine, vsaj tako je kakšno delovno mesto s tem
bolj varno.
Raven naše vasi.
Pozitivni, veliko ljudi je v tem času ravno na podlagi reklame in informacij o rezultatih našega
projekta obiskalo naš kraj. Prav tako opažam, da je aktiviralo kar nekaj domačinov k aktivnemu
preživljanju prostega časa, to kažejo vpisi v vpisne knjige na kontrolnih točkah poti.
Nudi informacije o okolju, skrbi za obiskovalce, možnost razvoja turizma, odpira možnosti za
dodatne dejavnosti prebivalcev.
Popestritev, obogatitev informiranja.
Občina Dobje je dobila svoji prvi knjigi, ki govorita o nastanku kraja.
Zelo odziven.
Pozitivno ohranjanje kulturne dediščine, lepši videz kraja in povezovanje, druženje krajanov.
Za bogatejšo turistično ponudbo.
Večja obiskanost in daljši čas, ki ga obiskovalec nameni za obisk Slivniškega jezera.
Ozaveščenost in prepoznavnost bolezni demenca.
Del mesta.
Projekt je na sicer zapuščen objekt kulturne dediščine privabil številne goste in podajal
srednjeveške vsebine, ki jih številni ne poznajo.
Vpliva na osveščenost o pomenu travniških sadovnjakov.
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Pozitiven za enkrat.
Zagotovo pozitiven, strokovno srečanje je bilo dobro obiskano, katalog je skoraj pošel, dobri
odzivi s terena – s kmetij.
Lokalno okolje ne sprejema.
Možnost, da izdelke prodajajo tudi ponudniki, ki imajo manjše število in količino izdelkov.
Oživitev mladinskih aktivnosti v posameznih KS, večje povezovanje mladih v KS in znotraj
občine, posledično večja participacija mladih v lokalnem okolju.
Večja iznajdljivost mladih na trgu delovne sile podpira mladim pri odločanju nadaljevanja svoje
poklicne in življenjske poti.
Boljša prepoznavnost turističnih kmetij z območja.

Vir: lasten, Priloga 2

Na vprašanje, kakšni so bili odzivi okolice na izvedbo projekta, so prijavitelji odgovorili, da
odlični (40 %) ter večinoma dobri (56 %). Prijaviteljem se zdi pomembno (56 %),
da morajo biti vse izvedene aktivnosti označene in opremljene z logotipi operacije in to
utemeljujejo s tem, da je pomembno, da ljudje vedo, kaj se dogaja z denarjem EU, da se
ve, kdo je financer, da se javnost informira o možnostih pridobitve sredstev in pa, seveda,
ker je to pač predpisano. 24 % se jim zdi to zelo pomembno zaradi podobnih razlogov kot
prej (prepoznavnost, pomen financerja, transparentnost) in 20 % se to zdi nepomembno,
ker menijo, da se za to porabi preveč sredstev, da končni cilj projekta ni odvisen od
logotipov in da sta pomembni vsebina in izvedba projekta.
Še kar dobro ocenjujejo kriterije za izbor projektov, saj se jih 60 % strinja, da dobra
priprava projekta omogoča pridobitev zadostnega števila točk in 28 % se s tem
ne strinja in meni, da dobra vsebina ne zagotavlja vedno zadostnega števila točk. Za
upravljavca LAS »Od Pohorja do Bohorja« je zelo dober tudi podatek oziroma mnenje
prijaviteljev, ki so v 96 % odgovorili, da so z upravljavcem odlično sodelovali, le en
odgovor, ki predstavlja 4 %, je bil, da še kar dobro. Deljena pa so mnenja glede obsega
administracije, ki jo zahteva poročanje po izvedenem projektu, saj jih 48 % meni, da je
tega preveč, 44 %, da je tega veliko, a ne preveč, 8 % pa, da je ravno prav.
Od teh, ki so sodelovali v anketi, jih je 40 % že imelo kontrolo na terenu in je bila
uspešno izvedena, le pri enem (4 %) so morali izvesti dopolnitve, medtem ko 56 % teh
še ni imelo kontrole na terenu. Hkrati jih 56 % meni, da je kontrola na terenu
potrebna. To utemeljujejo zaradi namenske porabe sredstev, kontrole dejanskega
stanja, resnosti obeh partnerjev … Medtem ko jih 32 % meni, da kontrole na terenu ne bi
bile potrebne, vsaj ne vedno, ker je to odvisno od narave projekta, da je tako vse poslano
z dokumentacijo v poročilu, cilji morajo v vsakem primeru biti doseženi …
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Prevladuje mnenje prijaviteljev, da je bilo z upravljavcem LAS potrebno sodelovati
po potrebi (84 %), 8 % jih meni, da zelo veliko in 4 %, da preveč. 52 % tistih, ki so
sodelovali, še pravi, da so prijavo na razpis za pridobitev LEADER sredstev
svetovali tudi drugim ter 40 %, da za enkrat tega še niso storili.
Za konec sledi kratka demografska struktura prijaviteljev, ki so sodelovali v anketi, in je
sledeča. Skoraj enakomerna porazdeljenost med spoloma, 58 % žensk in 42 % moških,
po starostni strukturi je 37,5 % starih od 51 do 60 let, 25 % od 31 do 40 let, 21 % od
41 do 50 let, 12,5 % do 30 let in 4 % nad 60 let. Gre za pretežno izobraženo strukturo,
od tega 33 % z univerzitetno izobrazbo, 17 % z višjo in 17 % z visoko strokovno
izobrazbo, 21 % s srednješolsko in 12 % s specialistično/magisterijem ali doktoratom.
Prijavitelji so največkrat organizirani kot javni zavod (33 %) in društvo (29 %), ostalo
pa se porazdeli med fizične osebe (12 %), zasebni zavod (8 %), podjetje (4 %), občina (4
%), krajevna skupnost (4 %) in samostojni podjetnik (4 %).
Grafikon 13: Statusna organiziranost prijaviteljev projektov
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6.2

PREGLED ADMINISTRATIVNEGA
IZVEDBE PROJEKTA

POSTOPKA

OD

PRIJAVE

DO

V tem poglavju je predstavljeno in opisano, kako poteka postopek od prijave do izvedbe
projekta. Pri tem je upoštevan ves čas, to pomeni od objave javnega poziva k oddaji
projektnih predlogov do faze, ko so izbrani projekti izvedeni, zaključeni in se oddajajo
zahtevki za izplačilo sredstev iz ukrepov LEADER. To je procedura, katero kot maratonci
pretečejo prijavitelji projektov. Celoten proces je razdeljen na več faz, in sicer:
1. faza: objava javnega poziva.
2. faza: prijave projektnih predlogov in izbor.
3. faza: izvajanje projektov.
4. faza: zaključek projektov in oddajanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz ukrepov
LEADER.
5. faza: nadzor zaključenih projektov.
Prvo fazo izvede LAS, z objavo javnega poziva za oddajo predlogov projektov za izvajanje
LRS v določenem letu. V javnem pozivu LAS podrobno predstavi predmet, upravičence,
predmet podpore, (ne)upravičene stroške, okvirne višine in deleže sredstev za
sofinanciranje projektov, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za dodelitev sredstev,
pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, razpisno dokumentacijo, rok in način prijave,
postopek za izbor upravičencev, obveščanje o izboru projektov, kontaktne podatke za
pridobitev dodatnih informacij ter ostale pomembne informacije.
Razpisna dokumentacija je obsežna. Potrebno je izpolniti Prijavni obrazec, ki je obširen
cca 25 strani, Stroškovnik projekta in Pogodbo med projektnimi partnerji. Potencialni
prijavitelji ob pozivu lahko vidijo tudi kakšno administracijo obsega prijava projekta
vnaprej, saj je hkrati objavljeno tudi navodilo za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev iz
ukrepov LEADER.
V drugi fazi v roku, določenem za zbiranje projektnih prijav, na sedež upravljavca LAS
prihajajo projektni predlogi. Postopek za izbor upravičencev poteka po dveh glavnih
merilih. Prvo je administrativna ustreznost in upravičenost in poteka po vrstnem redu:
odpiranje ponudb na določen datum, pregled prispelih vlog in določitev (ne)popolnosti, v
kolikor je vloga nepopolna, upravljavec LAS pozove prijavitelja k dopolnitvi v roku petih
delovnih dni in v kolikor vloga v tem roku ni ustrezno dopolnjena, se zavrže. Popolne
vloge obravnava komisija za strokovno oceno projektov, ki jo imenuje UO LAS. Komisija
prijavljene projekte ocenjuje v skladu s kriteriji za izbiro projektov oziroma ocenjevanje
kakovosti projektnih predlogov na podlagi meril za izbor projektov. Kriteriji so opredeljeni
skladno s Smernicami in priporočili za izvajanje pristopa LEADER RS za obdobje 2007–
2013. Kriteriji za izbor so izločitveni in splošni. V primeru, da projekt ni skladen z
zahtevami izločitvenega kriterija, se tak projekt zavrne in izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.
Vsak splošni kriterij se ocenjuje in določeno je maksimalno možno število doseženih točk
(100) ter spodnja meja, ki jo mora projekt doseči za nadaljnjo obravnavo in ocenjevanje
(70). Praviloma se sofinancirajo projekti, ki so pri ocenjevanju zbrali največ točk, in sicer
do porabe sredstev. Pri tem se upošteva enakomerna pokritost celega območja LAS.
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O rezultatih ocenjevanja komisija pripravi poročilo in oblikuje predlog seznama za izbor
projektov, ki ga nato obravnava UO LAS. Po obravnavi poročila s strani UO LAS ta izdela
predlog izbora projektov, ki so v nadaljevanju podlaga za izdelavo Načrta izvedbenih
projektov (NIP) za določeno leto. Prijavitelji so pisno obveščeni o izbiri projektov in imajo
v določenem roku možnost vložiti pritožbo na odločitev. Ko LAS pripravi Izvedbeni načrt
projektov za izbrano leto, ga posreduje LEADER pisarni na pristojno ministrstvo v
potrditev. Po potrditvi NIP s strani pristojnega ministrstva, lahko upravičenci sklenejo
pogodbe o sofinanciranju izvajanja projekta.
Naslednja faza je poglavitna faza »akcije«, saj gre za fazo izvajanja projekta. Ko je
projekt zbran, vodilni partner sklene pogodbo z upravljavcem LAS na eni strani in z
ostalimi projektnimi partnerji, s katerimi določijo medsebojne pravice in obveznosti. Pri
tem se glavni partner obveže, da bodo ostali partnerji izvajali pogodbene obveznosti v
skladu z dogovorom. Med oziroma pred izvajanjem projekta morajo projektni partnerji
poskrbeti, da vodijo ločeno računovodsko evidenco za projekt. Vsak partner na projektu
mora voditi revizijsko sled in hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v
originalih. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vso trenutno aktualno zakonodajo, sploh
pri najemanju zunanjih svetovalcev – izvajalcev je potrebno dosledno upoštevati Zakon o
javnem naročanju ter biti pozoren na to, da je vse stroške, ki so nastali in jih bo izvajalec
projekta želel upravičiti in dobiti izplačane, potrebno dokazati, jih upravičiti v namen
izvedbe projekta ter jih pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev tudi plačati. To
pomeni, da gre za avansiranje vseh projektnih aktivnosti v celoti.
Ko je projekt zaključen, ima izvajalec pravico, da vloži zahtevek za pridobitev nepovratnih
sredstev iz naslova ukrepov LEADER. Nepovratna sredstva prispeva EKSRP v proračun RS
in sredstva je možno koristiti do predvidoma 30. 6. 2015. Ministrstvo za izplačevanje
zahtevkov vnaprej rezervira finančna sredstva v proračunu RS in to stori na podlagi
izdanih odločb o potrditvi letnih izvedbenih načrtov oziroma načrtu izvedbenih projektov, v
katerih je opredeljena dinamika vlaganja zahtevkov ter finančna višina predvidenih
zahtevkov. Do sredstev so upravičene LAS, ki so na javnem razpisu za izbor in potrditev
pridobile status delujoče LAS.
Zahtevki za oddajo po zaključenem projektu so predpisani in na voljo sta dva obrazca, ki
se razlikujeta glede na namen:
o Zahtevek (Obrazec PRP-09-L1) je namenjen vlaganju zahtevkov za izplačilo
sredstev za sofinanciranje izvajanja lokalne razvojne strategije ter projektov
medregijskega in čezmejnega sodelovanja.
o Zahtevek (Obrazec PRP-09-L2) pa je namenjen vlaganju zahtevkov za izplačilo
sredstev za sofinanciranje vodenja LAS.
Zahtevki nosilcev projektov, ki jih ti vlagajo na LAS, so lahko podobni zahtevkom, ki jih
vlagajo LAS na pristojno ministrstvo, saj njihova vsebina in oblika ni predpisana s strani
ministrstva, ampak je zato pristojna posamezna LAS. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od 1.
1. do 5. 10. in od 6. 12. do 31. 12. tekočega leta, v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi
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o potrditvi LIN/NIP. V kolikor bi bil oddan zahtevek v času med 5. 10. in 6. 12., se tak
zahtevek zavrže.
LAS lahko pripravi in vloži zahtevek za sofinanciranje projektov na ministrstvo šele, ko je
projekt ali faza projekta v celoti zaključena. To pomeni, da so izvedene vse aktivnosti in
plačani vsi računi. Ker se projekti lahko izvajajo v več fazah, pomeni vsaka faza en
zahtevek. Za izdelavo in vlaganje zahtevkov za sofinanciranje vodenja LAS pa lahko ta
vlaga zahtevke največ trikrat letno in to kadarkoli, razen v tistem času med 5. 10. in 6.
12. tekočega leta. Skupna višina zahtevkov za sofinanciranje vodenja LAS ne sme preseči
z odločbami dodeljene višine sredstev za sofinanciranje vodenja LAS.
V kolikor prihaja do kakršnihkoli sprememb v izvajanju projekta, torej finančnih,
vsebinskih ali časovnih, mora LAS pred potekom obveznosti obvestiti ministrstvo in
pridobiti soglasje. Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi zahtevka. K zahtevku
mora upravičenec priložiti originalni izvod dokazila o stroških (npr. računi, zahtevki, potni
nalogi, plačilne liste, časovnice …), ki jih ministrstvo zadrži, razen če upravičenec poleg
priloži identične fotokopije. K dokazilu mora upravičenec priložiti tudi dokazila o plačilu
stroškov ter vsa druga dokazila, s katerimi dokazuje nastanek in upravičenost stroška
(npr. vabila, fotografije, gradivo, poročila, liste prisotnosti, članki, brošure, karte …).
Vsako dokazilo o stroških mora imeti tudi naslednje navedbe:
o »Dokazilo je del projekta ___________________« oziroma »Dokazilo je del
vodenja LAS«;
o zaporedno številko, ki je enaka zaporedni številki v Prilogi 1.1: Specifikacija
uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta oziroma v Prilogi 2.1:
Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih za vodenje LAS;
o datum pregleda s strani LAS;
o ime in priimek pregledovalca računov;
o podpis pregledovalca in
o žig LAS.
Navedbe so lahko tudi na hrbtni strani. Zanje se lahko uporabljajo žigi, nalepke, lahko pa
je navedba tudi zgolj napisana ali natisnjena.
LAS mora delovati neprofitno. Imeti mora svoj račun ali podračun, odprt v RS, z
razdeljenimi postavkami in konti za posamezen namen. Na tem računu se lahko zbirajo
tudi druga (lastna) sredstva LAS, vsa sredstva LAS pa morajo biti porabljena namensko in
tako, da LAS z njimi ne ustvarja dobička.
LAS lahko za projekte, ki jih potrdi za izvedbo, z nosilci oziroma partnerji sklene pogodbo
o sofinanciranju. Po zaključku projekta in plačilu vseh obveznosti v zvezi s projektom s
strani nosilca projekta ta v skladu s pogodbo od LAS zahteva povračilo višine
sofinanciranega deleža. Enako velja za stroške, ki jih upravljavec LAS uveljavlja na podlagi
pogodbe med LAS in njim. V nadaljevanju se za nosilca projekta in za upravljavca
uporablja izraz nosilec aktivnosti.
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Lahko pa se, v kolikor ima LAS dovolj lastnih sredstev, odloči, da takoj po vložitvi
zahtevka nosilca aktivnosti, plača tisti del stroškov, za katere se je LAS s pogodbo
zavezala, da jih povrne nosilcem aktivnosti in so upravičeni do sofinanciranja s strani
LEADER. Šele po izplačilu sredstev s strani LAS na račun nosilca aktivnosti, LAS vloži
zahtevek na MKO za povrnitev stroškov iz naslova LEADER. V primeru, da je LAS nosilka
aktivnosti, finančna sredstva v celoti zagotovi sama, plača vse nastale stroške in šele nato
vloži zahtevek na MKO. Na kratko povzeto, LAS ima glede na to, kdaj bo LAS finančna
sredstva izplačala nosilcem aktivnosti, na voljo dve možnosti, da sredstva izplača nosilcu
aktivnosti pred prejemom sredstev s strani MKO oziroma pred vložitvijo zahtevka na MKO
(t. i. predizplačilo LAS) ali da sredstva izplača po prejemu sredstev s strani ministrstva.
MKO po prejemu zahtevka za izplačilo zahtevek administrativno pregleda (kontrola
popolnosti in kontrola vsebinske ustreznosti), opravi kontrolo na kraju samem in v skladu
s pogodbo med LAS in MKO oziroma v skladu z odločbo o pravici do sredstev izplača
višino upravičenih stroškov na bančni račun LAS oziroma na bančni račun pogodbeno
določenega partnerja LAS. LAS mora po nakazilu sredstev na bančni račun v dveh
delovnih dneh denar prenakazati na bančni račun nosilca aktivnosti, ki je stroške kril
(MKO, 2013).
Ta četrta faza je torej popolnoma administrativni del, ki zahteva veliko natančnosti,
preglednosti in tudi časa. Količina prilog je odvisna od obsežnosti projekta in stroškov,
povezanih z njegovo izvedbo. V kolikor se izvajalci projekta vnaprej ne pozanimajo dobro
oziroma ne potrudijo v tem delu, jim lahko le-ta precej zagreni življenje ali povzroči živčno
vojno s časom. V praksi se namreč pogosto dogaja to, da se zahtevki oddajajo zadnji hip
pred rokom in potem se vedno nekaj izgubi, niso priloženi vsi papirji in dokazila, ni
pripravljenih fotokopij, fotografij … Upravljavec LAS ima tukaj veliko vlogo, da se oddajo
popolni zahtevki in predstavlja praktično prvo administrativno kontrolo, hkrati pa je
prijavitelju velikokrat v pomoč, saj jim pomaga pri vsem administrativnem delu, od
fotokopiranja do zlaganja in pakiranja zahtevka. Papirni obseg končnih poročil je torej
odvisen od obsežnosti projekta in se v praksi kaže od poročila z nekaj Prilogami, ki gredo
v kuverto A4, do nabito polnega registratorja ali več njih.
Projekt je zaključen, zahtevek oddan, izplačilo izvedeno. Sledi še omenjena peta faza, to
je »obveza«, da se vse zadeve, povezane s projektom, vsi dokumenti in dokazila hranijo
še vsaj pet let po zaključku projekta. Poleg tega morajo imeti vsi izdelki primerno oznako
– logotip, da so bili delno financirani s strani EKSRP. Pri tem projekti, izvedeni pod ukrepi
LEADER, niso nobena izjema, saj so podoben zakonski rok in ostale obveze določene tudi
pri črpanju sredstev iz ostalih strukturnih skladov.
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6.3 ANALIZA SKUPNIH UGOTOVITEV PROBLEMATIKE PRIJAVITELJEV
PROJEKTOV NA OBMOČJU LAS »OD POHORJADO BOHORJA«
Predstavljen je kratek povzetek skupnih ugotovitev, povzetih s strani prijaviteljev
projektov, ki so sodelovali v anketi:
o Informacije o razpisih in programu LEADER na splošno iščejo pretežno na
Internetu in neposredno pri upravljavcu.
o Večina prijaviteljev je tudi članov LAS.
o Članstvo LAS jim pomeni predvsem dostop do več informacij in povezanost z
upravljavcem.
o V članstvu pogrešajo več sodelovanja z ostalimi člani in več strokovnih predavanj.
o Še kar dobro poznajo Lokalno razvojno strategijo.
o Za prijavo na razpis so se odločili, da bi z izvedbo projekta prispevali k razvoju
podeželja.
o Ob prijavi so natančno vedeli, kaj želijo s projektom doseči.
o Višina sofinanciranja se jim je zdela zadostna.
o Ob prijavi na razpis so se zavedali, da gre za zaprto finančno konstrukcijo.
o Višina sredstev, odobrenih s strani MKO in LAS, je vplivala na končno odločitev o
izvedbi projekta, saj so imeli premalo lastnih sredstev za izvedbo projekta.
o Avansiranje projektov bi zelo olajšalo delo.
o Dolgoročno priložnost in prispevek k lokalnemu okolju vidijo v razvoju turizma z
izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov.
o Pri pripravi na razpis dajejo največji poudarek vsebinskim kriterijem in med
izbranimi v LRS je to koristnost projekta za prebivalce na območju.
o Ob prijavi na razpis so približno vedeli, kakšno administracijo predstavlja izvedba
projekta in so še kar podrobno preučili dokumentacijo.
o Na samo izvedbo projekta so se dobro pripravili in večino razpisne dokumentacije
so razumeli, dodatna vprašanja so našli neposredno pri upravljavcu.
o V kolikor njihova ideja za projekt ne bi bila odobrena oziroma sofinancirana,
projekta najbrž ne bi izvedli.
o Izvedbo projekta so izpeljali v lastni režiji, brez zunanjih izvajalcev.
o S končno izvedbo projekta so zelo zadovoljni.
o Ob zaključku projektov imajo zagotovljeno upravljanje in hranjenje dokumentacije.
o V povprečju je na posameznem projektu delalo 11 ljudi in je bilo vloženih 747 ur
na projekt.
o Odzivi okolice na izvedbo projekta so večinoma dobri.
o Pomembno se jim zdi, da morajo biti vse izvedene aktivnosti ustrezno označene in
opremljene z logotipi.
o Dobro mnenje o zastavljenih kriterijih za izbor projektov.
o Odlična ocena sodelovanja z upravljavcem LAS.
o Poročanje zahteva preveč administracije.
o Menijo, da je kontrola na terenu potrebna.
o Z upravljavcem LAS je bilo potrebno sodelovati po potrebi.
o Prijavo na razpis za pridobitev LEADER sredstev so že svetovali tudi drugim.
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Tabela 11: Prednosti pristopa LEADER po oceni prijaviteljev projektov
Prednosti – ocene prijaviteljev
Sofinanciranje.
Nudi možnost sodelovanja manjšim društvom in ustanovam.
Pridobivanje sredstev.
Enostaven dostop do informacij, do pridobitve pojasnil in pomoči v obliki RA Kozjansko.
Da projekt lahko narediš sam, brez zelo dragih zunanjih sodelavcev.
Možnost za pridobitev sredstev za projekte, ki sami niso ekonomsko upravičeni, lahko pa veliko
dajo okolju.
Zagotavlja sredstva za izvedbo idej.
Da dobiš finančna sredstva.
Pri razvojnih projektih.
Spodbujanje, svetovanje, vodenje in oblikovanje zamisli.
Možnost izvedbe ideje od osnutka do realizacije.
Možnost prijave imajo društva ipd.
Spodbuda, da se projekta sploh lotiš.
Pomoč kmetijstvu, podeželja.
Možnost razvoja lokalnega okolja.
Dodatni viri za izvedbo lokalnih projektov in razvoj, pristop »od spodaj navzgor«, ker lokalno
okolje bolje ve, kateri so potrebni projekti za razvoj.
Možnost povezovanja z drugimi sosednjimi območji, odločanje »od spodaj navzgor«.
Večje število manjših projektov, ki imajo vpliv na območje in oprijemljive rezultate.

Vir: lasten, Priloga 2
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Tabela 12: Slabosti pristopa LEADER po oceni prijaviteljev projektov
Pomanjkljivosti – ocene prijaviteljev
Premajhen delež sofinanciranja.
Preveč in prezahtevna administracija.
Absolutno premalo denarja, ali pa da bi naredili selekcijo in spodbujali in sofinancirali manj
projektov večjih vrednosti.
Zelo široko področje delovanja.
Predolga pot do zaključka projekta in do izplačila sredstev.
Ljudje z manj denarja za investicije imajo s takimi projekti težave, kreditov pa ne dobijo.
Terensko delo in iskanje prednostnih točk območja.
Premajhno sofinanciranje, premalo povezovanja z različnimi pravnimi subjekti.
Nekateri projekti so namenjeni zgolj pridobitvi sredstev, ne pa doseganju dolgoročnih ciljev.
Preveč administracije, ki terja preveč časa, ki bi ga lahko namenili raje več aktivnostim.
Preveč pisanja.
Premajhen delež sofinanciranja – raje manj projektov in ustrezna višina sredstev kot ogromno
projektov in malo sredstev.
Omejena sredstva, stopnje sofinanciranja.
Veliko dela z dokumentacijo, kjer je problem predvsem za manj izkušene prijavitelje.

Vir: lasten, Priloga 2

6.4 ANALIZA SKUPNIH UGOTOVITEV DELUJOČIH LAS V SLOVENIJI
Povzetek skupnih ugotovitev upravljavcev LAS, ki so sodelovali v anketi:
o Kriterije določijo v Lokalni strategiji.
o Na razpise LAS se večinoma prijavljajo društva.
o Želijo si razvojno naravnanih, inovativnih projektov z dolgoročnimi učinki, ki
razvijajo podjetniško dejavnost na podeželju.
o Povprečno število izvedenih projektov v posamezni LAS: razpon od 3 do 48.
o Upravljavci menijo, da že izvedeni projekti veliko prispevajo k uresničevanj LRS.
o Potencialne prijavitelje usmerjajo v nadgradnje projektov in upravljavci menijo, da
jih že ob prijavi zanima in želijo zasledovati dolgoročni učinek.
o Zainteresirano javnost večinoma obveščajo preko spletnih strani, lokalnih medijev
in ustno.
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o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Upravljavci menijo, da so potencialni prijavitelji še kar dobro seznanjeni s
programom LEADER.
Ob oddaji dokumentacije so le-te večinoma popolne – dopolnitev je malo, veliko
pomagajo že prej.
Najpomembnejši kriteriji pri izboru prijav so: povezovanje, trajnost, inovativnost
projektov, enakomeren razvoj območja, ki ga pokriva posamezna LAS, novi
produkti, nove zaposlitve, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, primerna
finančna konstrukcija projekta, finančna sposobnost prijavitelja in partnerjev ter
vključevanje lokalne skupnosti.
Prijavitelji projektov po oceni upravljavcev namenjajo vsem kriterijem enakovredno
mero pozornosti.
Pri splošnih/vsebinskih kriterijih prijavitelji največ pozornosti namenijo usklajenosti
z LRS, trajnosti, koristnosti projekta in projektnim aktivnostim nasploh.
Administracije je veliko in z njo se pretežno ukvarja upravljavec.
Prijaviteljem pomagajo večinoma največ do izpolnjevanja projektne
dokumentacije.
Neopredeljenost upravljavcev glede tega, ali je tak administrativen postopek
potreben za celovit nadzor.
Prijavitelji bi se lahko pred prijavo bolj pozanimali o razpisnih pogojih ter bi se
lahko bolje pripravili na prijavo in izvedbo projekta.
Prijavitelji večinoma razumejo razpisno dokumentacijo, za ostalo potrebujejo
pomoč.
Isti prijavitelji se pojavljajo večkrat, to so predvsem društva in občine, v manjši
meri pa zavodi, samostojni podjetniki in podjetja.
S končno izvedbo projektov so večinoma zadovoljni.
Strinjajo se, da ti projekti vplivajo na razvoj podeželja.
Še neizkoriščene možnosti razvoja podeželja se skrivajo v: večji pomoči zasebnim

investitorjem, večji podjetnosti; podjetniški naravnanosti kmetij, sodelovanju med
subjekti, skupnih nastopih, promociji, večjemu interesu mladih; vidiku
samozaposlitve; trženju produktov (etnološka dediščina, prehranski produkti,
poslovna darila …); ekološkemu razvoju in razvoju turizma; večjemu številu
projektov, ki bodo vidni v naravi in manj nepraktičnih projektov v smislu študij in
zbiranju dokumentacije, ki se po koncu hrani v omarah; uporabi obnovljivih virov
energije, vzpostavitvi ustrezne infrastrukture za nadaljnji razvoj možnosti ter
možnosti za ustvarjanje dodatnega prihodka, v bolj usklajenem svetovanju
posameznikom s strani institucij, ki delajo na tem področju in tako, da so
kvalitetno predstavljeni vsi ukrepi EKSRP; v spremembi miselnosti ljudi, da nekaj
naredijo zase, pogoji in pomoč za izpeljavo projektov so primerni, potreben je
pogum in odločnost za izpeljavo projektov.
o
o

Odzivi okolice na že izvedene projekte so večinoma dobri.
Z ostalimi LAS v Sloveniji dobro sodelujejo, a hkrati menijo, da bi lahko bilo
sodelovanja več, medtem ko z ostalimi LAS v tujini večinoma sploh ne sodelujejo
zaradi različnih vzrokov.
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o

o

o

Strinjajo se, da bi potrebovali več strokovnega izobraževanja za potrebe boljšega
nadzora projektov, predvsem s področij financ, ostalih možnostih financiranja,
splošne zakonodaje, načina izvajanja uspešnega nadzora.
Sodelovanje s pristojnim ministrstvom ocenjujejo za dobro, z leti se izboljšuje,
ampak težavo vidijo v tem, da ima MKO premalo zaposlenih na tem področju in
kot upravljavci si takšnega sodelovanja, kot ga imajo, želijo, s tem da bi imeli več
izobraževanj, strokovnih srečanj, da se ne bi zamenjevalo toliko kadra na
ministrstvu, več »življenjske note« pri pregledovanju zahtevkov, delati na tem, da
bi prijaviteljem in izvajalcem čim bolj olajšali delo.
Kriteriji, ki bi morali pri izboru projektov imeti prednost, so: razvojni, finančni,

pobuda »od spodaj navzgor«; inovativnost, trajnost, konkretni rezultati; vsebinski;
kriteriji so pravi, takšni, kot so, vidni v naravi; projekti, namenjeni širši ciljni
skupini, ki prispevajo k izboljševanju podeželja; kriteriji, ki bi usmerjali v nove
produkte, delovna mesta, lokalno oskrbo; najprej vsebina, zatem pa finančna
sposobnost in reference prijavitelja, razvoj civilne iniciative (kmetje, podjetniki na
podeželju).
o

Podobna izpostavitev največjih prednosti in pomanjkljivosti programa LEADER.

Prednosti:
o Pristop »od spodaj navzgor«, mikro okolje.
o Realiziranje dobri idej, ki se ne morejo uresničiti preko drugih razpisov.
o Izbira lastnih projektov in razpolaganje s finančnimi sredstvi.
o Celoten projekt je prednost, saj gre za razvoj podeželja, na katerem mora
Slovenija temeljiti.
o Financiranje »mehkih vsebin«, projekti, ki brez javnih financ ne bi zaživeli.
o Možnost prijav posameznikov manjših vrednosti.
o Nadgradnje projektov mreženje projektov.
o Razvoj območij, skupen nastop, povezovanje, možnosti koriščenja evropskih
sredstev.
o Lažja prijava na razpis, možnosti izvajanja v mestih do 10000 prebivalstva.
Pomanjkljivosti:
o Premalo finančnih sredstev.
o Da izvajalec ne dobi vsaj nekaj avansiranih sredstev, plačilo šele po končanem
projektu.
o Neprofesionalno ravnanje članov društev, ki opravljajo pomembno vlogo, a se je
ne zavedajo, si ne vzamejo dovolj časa, da bi preučili zadeve in vse prelagajo na
upravljavce.
o Dvojno potrjevanje in nadzor s strani LAS in še ministrstva.
o Dolgo čakanje na odločbe s strani ministrstva.
o Nizka sredstva namenjena v programskem obdobju.
o Izkoriščanje prijaviteljev za projekte, ki v celoti ne sledijo strategiji razvoja
podeželja.

99

7

PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI IN UPRAVLJANJA
PROJEKTOV RAZVOJA PODEŽELJA V IZBRANIH DRŽAVAH

7.1 ZGODOVINA POBUDE LEADER V TUJINI
Kot že omenjeno, je bil pristop LEADER prvič predstavljen leta 1991, preko posameznih
programskih obdobij pa je postal sestavni del politike razvoja podeželja. Prvo programsko
obdobje, imenovano LEADER I, se je kot pilotna metodologija pobude pričela z 217
ustanovljenimi LAS, razpršenimi med državami članicami. Čeprav se je pristop osredotočal
na povezovanju v mreže, kot tak še ni podpiral skupnih projektov. To seveda ni ustavilo
posameznih LAS, da ne bi med seboj neformalno sodelovale, si delile nasvete in
izmenjevale izkušnje ter primere dobrih praks. Raziskava, opravljena leta 1994, je
pokazala, da čeprav ni bilo omogočenega uradnega povezovanja, je bilo 25 % vseh LAS
na nek način vključenih v sodelovanje z ostalimi. Po uspehu programa LEADER I in
prepoznanem navdušenju za sodelovanje, je bila leta 1994 predstavljena pobuda LEADER
II, z vključenim financiranjem tudi raznih projektov sodelovanja. Glavni cilj je bil pomagati
LAS pri skupnem načrtovanju, proizvodnji in/ali trženju blaga ali storitev, na kateremkoli
področju razvoja podeželja, in čeprav neobvezno, so LAS spodbujali k sodelovanju, kjer bi
to dalo težo in vrednost na področju lokalnega razvoja. Od 906 LAS, ki so bile vključene v
program LEADER II, jih je bilo polovica vključenih v 252 mednarodnih projektnih
aktivnosti. Odločitev o tem, da se program LEADER odpre za vsa podeželska območja, je
bila sprejeta leta 2000 s pobudo LEADER+ za programsko obdobje 2000–2006. V okviru
tega programskega obdobja je bilo sodelovanje razširjeno na partnerstvo znotraj iste
države ali med državami EU. Kot je razvidno iz tabele 13, je z novimi obdobji raslo tudi
število pridruženih LAS, hkrati pa se je zviševala tudi višina sredstev, namenjenih izvajanju
programa.
Tabela 13: Število LAS, površina in sredstva po posameznih programskih obdobjih

Program

Obdobje
izvajanja

Financiranje
EU (MIO
EUR)

Število LAS

Zajeto
območje
(km2)

LEADER I

1991–1993

450

217 (EU-12)

367.000

LEADER
II

1994–1999

1.755

906 (EU-15)

1.375.144
1.577.386
(območje za
893 LAS)
ni podatka

LEADER+

2000–2006

2.105

893 (EU-15) + 250 LAS 6 novih držav
članic, ki so se EU priključile v letu
2004

LEADER
os

2007–2013

5.500

2.301

Vir: Brošura LEADER (2008) in EU Rural Rewiew (2012, str. 7)
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Trenutno v povprečju obsega LAS 1.805 km2 in ima 56.000 prebivalcev (primerjava
Slovenija: 586 km2 in 38.000,00 prebivalcev), vendar obstajajo med posameznimi
državami članicami EU pomembne razlike, ki se kažejo v povprečnem številu prebivalcev
na posamezno LAS, obsegu površine in načinu financiranja. Na Irskem, v Veliki Britaniji in
Italiji ena LAS obsega v povprečju 70.000 prebivalcev, za razliko od držav, kot so Avstrija,
Belgija, Luksemburg in Španija, kjer na območju ene LAS živi v povprečju manj kot
40.000 prebivalcev (primerjava – Slovenija: 38.000). Glede na velikost površine LAS se
prav tako pojavljajo velike razlike, saj na Švedskem in Finskem LAS v povprečju obsegajo
več kot 4.000 km2, medtem ko je obseg površine v državah Beneluksa (Belgija,
Nizozemska, Luksemburg) manj kot 500 km2 (primerjava – Slovenija: 586 km2). Kot
rečeno, so razlike tudi v načinih financiranja in glede na delež zasebnih sredstev, ki so jih
v obdobju 2000–2006 pridobile za izvajanje pobude LEADER, lahko države članice EU-15
razdelimo v tri večje skupine:
1. skupina: delež zasebnih sredstev je manjši od 10 % (Belgija, Francija, Italija,
Luksemburg in Španija).
2. skupina: delež zasebni sredstev se giblje med 10 in 30 % (Nemčija, Nizozemska,
Portugalska, Velika Britanija).
3. skupina: delež zasebnih sredstev je večji kot 30 % (Avstrija, Danska, Finska, Grčija,
Irska in Švedska).
Tabela 14: Struktura porabljenih sredstev za LEADER+ v programskem obdobju
2000–2006

Država

EU
sredstva
(%)

Druga
javna
sredstva
(%)

Zasebna
sredstva
(%)

Avstrija

47

17

Belgija

46

Danska
Finska

Država

EU
sredstva
(%)

Druga
javna
sredstva
(%)

Zasebna
sredstva
(%)

36

Italija

59

41

0

46

8

Luksemburg 23

68

9

28

28

44

Nemčija

51

32

17

34

34

32

Nizozemska

41

32

27

Francija

50

44

6

Portugalska

61

23

16

Grčija

50

19

31

Španija

62

38

0

Irska

44

23

33

Švedska

28

40

32

V. Britanija

43

45

12

Vir: Brošura LEADER (2008)

Kot že omenjeno, so se v PRP 2007–2013 stopnje sofinanciranja v posameznih državah
članicah gibale med slabih 3 % (Bolgarija, Slovenija) in 11 % (Danska, Španija), v
povprečju pa 6 %. Po končanem tretjem programskem obdobju, t. i. LEADER+, je leta
2007 na Portugalskem potekala obsežna konferenca na temo »Raznolikost razvoja
podeželja v Evropi«. Tekom razprav in pregleda delovanja za nazaj je bilo ugotovljeno, da
prispevek, ki ga je pri tem imela pobuda LEADER, ni zanemarljiv, saj so, kot pravi Loretta
Dormal Marino: »Pobude LEADER I, LEADER II in LEADER+ igrale ključno vlogo pri
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dajanju možnosti podeželskim območjem, da same razvijejo rešitve za svoje posebne
težave in prevzamejo odgovornost za svoje razvojne strategije« (Dormal, 2008, str. 1). Na
omenjeni konferenci je bilo predstavljenih 16 območij EU, kjer je metoda LEADER
prispevala k razvoju podeželja. Predstavljeni so bili najboljši primeri dobrih praks,
vsekakor pa je vsem sodelujočim pobuda prinesla številne oprijemljive rezultate, kot so
novo in inovativno blago in storitve, nova delovna mesta in boljšo kakovost življenja za
tiste, ki živijo na teh območjih. Zanimivo je tudi to, da je metoda LEADER znana tudi izven
področja EU, saj jo poznajo tudi v Braziliji, ZDA in Južni Afriki.
Seveda so merljivi in oprijemljivi rezultati navadno tisti, ki štejejo in so sploh za
oblikovalce in snovalce politik najpomembnejši. Tako lahko pri pobudi LEADER najdemo
veliko primerov, ki so povezani s konkurenčnostjo in trajnostjo, določeni v Lizbonski in
Goeteborški agendi, toda vredno je omeniti tudi, da so neotipljivi ali na prvo oko nevidni
rezultati prav tako pomembni kot tisti neposredno merljivi. Eden od izrazitih primerov tega
je način, na katerega je pobuda LEADER prispevala k višjim ravnem vodenja. To
raznolikost pobude LEADER so odlično prikazala predstavljena območja teh 16 LAS, ki so
se predstavile na konferenci, kajti imajo različno dolge tradicije izvajanja pobude LEADER,
nekatere že od samega začetka, druge šele nedavne izkušnje. Toda vsem je uspelo
predstaviti sposobnost skupnosti LEADER, da »preseže regionalne in nacionalne meje,
vključi vse gospodarske in družbene sektorje, je inovativna pri razvijanju novih orodij in
zmogljivosti, dela z drugimi finančnimi tokovi ter se ukvarja tudi z nekaterimi širšimi izzivi,
med katere sodijo tudi podnebne spremembe« (LEADER+ Magazine, 2008, str. 1).

7.2 PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA POBUDE LEADER
V IZBRANIH DRŽAVAH
V magistrskem delu sta za primerjavo izbrani dve državi, kjer izvajanje programa LEADER
poteka na visoki ravni in gre za državi, od katerih se lahko učimo in povzamemo primere
dobrih praks. Prva izbrana država je Finska, kjer ima izvajanje programa LEADER dolgo
tradicijo, vse od leta 1996, ko se je Finska pridružila EU, ter Avstrijo, kjer program
LEADER izvajajo tudi že od leta 1995 in je bila izbrana zato, ker gre za sosednjo državo, s
katero se večkrat radi primerjamo, si jo postavljamo za zgled, sploh zadnje čase, kadar je
govora o gospodarstvu in soočanjem s krizno situacijo.
7.2.1 FINSKA
Finska ima 5,3 MIO prebivalcev in obsega 338.145 km2 površine. Ima 348 občin, od tega
332 na območju Finske in 16 na območju področja Aland. Gostota poseljenosti znaša 17
prebivalcev na km2. Finska je zelo podeželska država in po opredelitvi OECD 94 % države
pokriva podeželsko območje. Na Finskem so program LEADER pričeli izvajati leta 1996, po
vključitvi države v EU in tudi v tekočem programskem obdobju so LAS del programa
razvoja podeželja.
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Za upravljavsko obdobje 2007–2013 je bilo na Program razvoja podeželja (Rural
Development Programme – RDP) namenjenih 6,8 MRD EUR, od tega je bilo osi LEADER
namenjenih 3,7 % EU sredstev. Zasebno sofinanciranje je znašalo okoli 1 MRD EUR.
Tabela 15: Pregled števila projektov po programskih obdobjih, skupna vrednost
projektov in vrednost javnih sredstev
Program

Število
projektov

Javno sofinanciranje (EUR)

Skupna vrednost projektov (EUR)

LEADER II, 5b

1.742

29 718 168 (63 %)

46 980 950

LEADER II, 6

1.137

22 312 552 (69 %)

32 398 057

LEADER+

4.612

104 289 014 (67 %)

154 751 229

Vir: MAF (2013)

V programskem obdobju 2007–2013 je bila stopnja EU sofinanciranja 45 %, delež
državnih sredstev 35 % ter 20 % občinskih sredstev. Višina lastnega oziroma privatnega
sofinanciranja je bila odvisna in je variirala glede na vrsto projekta ter je znašala do 35 %
na ravni posamezne LAS. Skupno javno financiranje za os LEADER je znašala 242 MIO
EUR, zasebno financiranje pa 128 MIO EUR. 5,3 % programa je bilo financiranega s strani
EU, 3,7 % je bilo celotnega programa javnega financiranja. Financiranje se prekriva z
ostalimi osmi in financiranje je možno na vseh podeželskih območjih znotraj države.
LEADER program ima na državnem nivoju zelo velik pomen in ga izvajajo zelo resno ter
dosledno. Zavedajo se vseh prednosti programa, zato jih želijo čim bolje izkoristiti. Veliko
in ključno vlogo pri izvajanju programa imajo LAS, ki imajo glavno besedo na lokalni ravni
in so samostojne pri izvajanju programa razvoja podeželja. Za naslednje programsko
obdobje se načrtuje stopnja sofinanciranja EU sredstev v višini 5,3 %, čeprav končna
višina še ni uradno potrjena s strani ministrstva (MAF, 2013).
Vodilne institucije, pomembne in odgovorne za izvajanje Programa razvoja podeželja so:
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (Ministry of Agriculture and Forestry/MAF) kot
krovni organ in v centralno administracijo sodita še Podeželska mreža in Agencija za
podeželske zadeve (Agency for Rural Affairs), ki predstavlja upravljalni in plačilni organ.
Na lokalni ravni pa so pomembni organi: ELY centri (upravljavski in izplačilni organ) ter
LAS, občine in drugi akterji na lokalni ravni.
Upravljavski organ LAS je sestavljen iz 1/3 predstavnikov občin, 1/3 lokalnih združenj in
javnosti ter 1/3 lokalnega prebivalstva. Občine na območju LAS morajo pokriti 20 % vsega
javnega sofinanciranja. Vsa podeželska območja na Finskem so vključena v izvajanje
programa LEADER in ta se uporablja v vseh oseh RDP. LAS so pri izvajanju programa
popolnoma samostojne, njihovo delovanje in smernice so zapisane v PRP. Nadzor nad
izvedenimi projekti pa izvaja Agencija za podeželske zadeve, ki predstavlja upravljavski in
izplačilni organ.
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Delovna skupina LEADER ima naslednje naloge:
o Pripravlja finsko stališče in izhodišče metodologije LEADER ter lokalni razvoj in
strategijo razvoja podeželja.
o Pripravlja predlog o izvajanju metodologije LEADER.
o Pripravlja oceno trenutnega stanja, pregled rezultatov in ugotavlja dodano
vrednost programa LEADER, ki jo ta ustvarja.
o Izvaja evalvacijo ocene skupnih stroškov izvajanja programa.
o Usmerja pripravo lokalnih strategij za razvoj podeželja, ki jo financira EKSRP.
o Predsedstvo sestavljajo: predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
(MAF), predstavniki drugih ministrstev, regionalne oblasti, interesne skupine, LAS
in strokovna javnost.
Organi, pomembni in odgovorni za izvajanje programa LEADER in njihove naloge in
pristojnosti za izvajanje:
o Pristojno ministrstvo sprejme zakone in statute – nacionalna/državna raven.
o Finska Agencija za podeželske zadeve je odgovorna za izvajanje (pripravi obrazce,
smernice, IT sistem in navodila ter daje navodila ELY centrom) –
nacionalna/državna raven.
o ELY centri izdajajo upravne odločbe in sklepe, odločajo o izplačilih, svetujejo in
dajejo navodila posameznim LAS na območju ter svetujejo in nudijo podporo
prosilcem/prijaviteljem – lokalna raven.
o LAS aktivirajo in sprejemajo odločitve o projektih, sodelujejo s prijavitelji/izvajalci
projektov – lokalna raven.
o Odločanje poteka kot dvotirni postopek: potrjena izjava LAS je potrebna za
pridobitev potrditve s strani ELY centra. Naloga LAS je, da nudi svetovanje in
podporo prijaviteljem/prosilcem in preverja projektne prijave, ELY center pa izda
pravno formalno odločbo.
o LAS se torej odločijo za projekte, odločitev je razvidna iz potrjene izjave. Pri
zahtevku za izplačilo dajejo izjavo o tem, kako vidijo razvoj projekta in kako se je
ta odvijal tekom izvedbe.
o Sledi preverjanje zakonitosti, ki jo izvede ELY center z izdajo odločbe in končno
odločitvijo o izplačilu.
o Agencija za podeželske zadeve izvaja izplačila podpore upravičencem.
o Ministrstvo spremlja izvajanje in vrednotenje programa, je odgovorno za letna
poročila in poročila po obdobjih izvajanja ter je odgovorno za pripravo proračuna
na državni ravni.
V LEADER program so trenutno zajeta vsa podeželska območja na Finskem in vključujejo
večina mest, s predmestji ter podeželska območja večjih mest. Skupno število prebivalcev
vključenih v LAS je 2,5 MIO. Na Finskem trenutno deluje 55 LAS in ena na področju
pokrajine Aland. V povprečju ena LAS zajema sedem občin in 45.000,00 prebivalcev.
Najmanjše število prebivalcev v LAS je 14.500,00 največje 90.000,00. V povprečju šteje
UO deset izvoljenih članov, pisarne, namenjene delovanju LAS, pa v povprečju zaposlujejo
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1,5–2 zaposlena, medtem ko večje LAS zaposlujejo tudi do štiri osebe. Skupno število
članov vključenih v LAS je cca 12.000,00.
V 16 letih so LAS na Finskem financirale in podprle več kot 18.000,00 projektov in več kot
467 MIO EUR evropskega, državnega in občinskega denarja je bilo vloženega v izvedbo
projektov. 33 % pa je tudi zasebnega sofinanciranja, ki temelji na zasebnem vlaganju
sredstev in prostovoljnem delu.
Na Finskem se pri izvajanju projektov in razvoju podeželja zelo zavedajo pomena
vključenosti različnih sektorjev in povezavi različnih ravni – tako javnega, zasebnega,
lokalnega, strokovno javnost in druga interesna združenja, ki predstavljajo skupno
podporo. V dolgoletnih izkušnjah so spoznali, da gre za dokazano učinkovito metodo, ker
aktivira nove člane, jih vključi v lokalni in regionalni razvoj ter spodbuja sodelovanje med
različnimi sektorji. Učinki izvedenih projektov so odlični. Po njihovih izkušnjah z izvajanjem
programa LEADER povzemajo štiri ključne točke, ki po njihovem mnenju predstavljajo
uspešnost programa:
o LAS dobro oblikujejo programe razvoja podeželja in pripravijo dolgoročne razvojne
strategije lokalnega podeželskega območja. Program se tako postopoma
uresničuje s posameznimi izvedenimi projekti. Ne glede na to, ali gre za male ali
velike projekte, se prednosti izvedenih projektov, dolgoročna sistematičnost in
natančno izpeljane operacije, kombinirajo in prepletajo v izvajanju malih
izvajalcev.
o Vse izvedene aktivnosti izhajajo iz potreb lokalnega okolja in zadevajo aktualne
probleme, na podlagi katerih se izbirajo projekti. Potrebe in zmožnosti vasi, mest,
občin in regij so tiste, ki so najpomembnejše pri izboru in izvedbi projektov.
o Projekti so izvedeni s strani lokalnega prebivalstva in tako dolgoročni učinki in
rezultati projekta ostanejo na lokalnem območju, so tam razvidni in imajo učinek
in pomen. »Know-how« oziroma novo znanje, pridobljeno tekom izvajanja in
zaključka projekta, raste s projektom in na koncu ostane v lokalnem okolju, prav
tako kot nova delovna mesta, nove dejavnosti, nove priložnosti.
o Ta metoda vključuje in zapoveduje zasebno delo kot neplačano prostovoljno delo
in tako delo kot denar sta namenjena razvoju, ki na koncu šteje in to s časom
postaja vse bolj pomembno.
o LAS imajo zelo pomembno vlogo v finski podeželski politiki in razvoju podeželja ter
jih spodbujajo k nenehni rasti, razvoju, izobraževanju, razvijanju, saj so se doslej s
svojim delom izkazale za učinkovite in uspešne.
LEADER je na Finskem zelo uspešna metoda. Glede na uspehe na področju podeželja
predvidevajo, da bi lahko bil uspešen tudi na urbanih področjih, na področju socialnih in
zaposlitvenih ukrepov. Tako bi presegel razvoj podeželja in s tem bi dosegel še skupine, ki
se jih še ni dotaknil. Osredotočiti bi se moral na področja, kjer je najmočnejši. Kazalci
uspešnosti in gonilna sila uspeha metode LEADER na Finskem so: partnersko sodelovanje
na vseh ravneh; lokalna aktivnost se je krepila kot delovna metoda; prepoznanje
odgovornosti; da razvoj raste, ko se državljanom/lokalnemu prebivalstvu zaupa
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(svobodne, samostojne, samoiniciativne, neobvezne akcije); ustrezno velike LAS; program
povezuje in združuje prebivalce, združenja in občine (kar predstavlja skupno
odgovornost); LEADER je zaključena geografska enota; projekti so raznoliki in financiranje
se odziva na potrebe v lokalnem okolju; LEADER je stroškovno učinkovit program; razvoj
programa se dogaja ves čas (z novimi razvojnimi projekti); zaposleni v LAS so dobro
izurjeni pri svojem delu, kar zagotavlja donosne projekte; dobri rezultati projektov vodijo
do pozitivnih posledic; čedalje večja internacionalizacija ima pozitiven vpliv; ljudje so
začeli verjeti in zaupati, da bo program ostal in se razvijal še naprej.
Rezultati izvajanja programa LEADER na Finskem:
o 55 delujočih LAS, ki pokrivajo celotno ozemlje države in 15.000 članov, povezanih v
združenja.
o Izvedenih 6.400 projektov, od tega 55 % razvojnih projektov in 45 % kot podlaga
za podjetja.
o Ustvarjenih 400 novih delovnih mest, od tega 50 % ženskih in 560 novih podjetij.
o 900 vaških načrtov.
o 42.000 posameznikov, vključenih v aktivnosti izobraževanja, usposabljanja in
informiranja.
o Število projektov razvojnega pomena, izvedenih do 31. 5. 2012: 4907, od tega
3187 LEADER projektov.
o Število naložbenih projektov, izvedenih do 31. 5. 2012: 11036, od tega 3160
projektov LEADER.

7.2.2 AVSTRIJA
Avstrija ima 8,3 MIO prebivalcev in obsega 83.870 km2 površine. BDP na prebivalca znaša
29.867 EUR (MNZ, 2014). Sestavlja jo devet zveznih dežel, ki so avtonomne ter skupaj
pokrivajo 2.375 občin. EU se je pridružila leta 1995 in v tem letu je pričela tudi izvajati
pobudo LEADER. Zaradi velikega uspeha, ki so ga ustvarili projekti, izvedeni v okviru
pobude LEADER, je ta postal del rednega programa razvoja podeželja. LAS v Avstriji
pokrivajo približno 88 % celotnega ozemlja. Približno 78 % prebivalstva živi v regijah, ki bi
jih lahko opredelili kot podeželska, in Avstrija je prepoznala pomen teh območij. Za
programsko obdobje 2007–2013 je imela Avstrija na voljo 8 MRD EUR, od tega je bilo za
izvajanje pobude LEADER namenjenih cca 467.000.000 EUR javnih sredstev (EU, zvezna
vlada, zvezne dežele), delež EKSRP pa je znašal 236.000.000 EUR.
Glede organizacijske ureditve in strukture upravljanja in nadzora ima Avstrija podobno
ureditev kot Slovenija: krovni organ je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje,
Plačilna agencija ter podporne institucije, kot so Mreža za podeželje in LAS kot upravljavci
in pristojni za izbor projektov.
Od začetka izvajanja programa je LEADER pridobil na pomenu in prerasel okvir majhnega
eksperimentalnega projekta, saj je predvsem z »mehkimi« vsebinami spodbujal in
podpiral inovativne projekte, ki so prispevali k razvoju podeželja, in javna sredstva, ki so
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na voljo posamezni LAS, so znašala cca 5.000.000 EUR v povprečju. V programskem
obdobju 2007–2013 je v Avstriji delovalo 86 LAS, ki so pokrivala 88 % območja države in
zajemajo 52 % vsega prebivalstva. V aktualnem obdobju izvajanja so LAS v svojih LRS
spodbujale izbrana prioritetna področja, in sicer so podpirala projekte na teme obnovljivih
virov energije, sodelovanje med turizmom in kmetijstvom, nove tehnologije in nova
znanja. Od začetka izvajanja programa se je stopnja sofinanciranja povečala za štirikrat,
kar med drugim govori o uspehu pobude.
Avstrija sodi tudi med države članice, ki so najuspešnejše v črpanju EU sredstev EKSRP,
saj so do sredine leta 2013 uspeli porabiti 81,4 % namenjenih sredstev in so na četrtem
mestu za Irsko (86,6 %), Luksemburgom (86 %) in Belgijo (83,6 %). Slovenija je med
vsemi državami članicami na 11. mestu, s slabimi 80 % (Evropska komisija, 2013).
Tabela 16: Pregled razvoja LEADER programa v Avstriji

Program

Št. LAS Skupnosti/občine

Delež

Delež
prebivalstva

LEADER
sredstva

LEADER II, 95–
96

31

377

16 %

0,7 MIO

9%

49 MIO EUR

LEADER+, 00–06

56

1119

47 %

2,3 MIO

28 %

106 MIO EUR

LEADER, LE 07–
13

86

2011

86 %

4,3 MIO

52 %

423 MIO EUR

Vir: LFV (2013)

V Avstriji je program LEADER od začetka izvajanja vsako leto pridobival na pomenu in je
sedaj del politike podeželja. Zavedajo se njegovega pomena in uspehov, ki jih je skozi
izvajanje dosegel doslej. Že obdobje izvajanja programa LEADER+ 2000–2006 je prineslo
dobre spodbude, izvedenih je bilo več kot 800 projektov, predvsem na področju turizma
(34 % vseh projektov) in regionalnega sodelovanja (18 % vseh projektov) in 20 LAS je
bilo že v preteklem obdobju vključenih v transnacionalne projekte, 35–40 LAS pa v
medregionalne. Uspešnost programa se je izkazala tudi v novem programskem obdobju,
kjer so že uporabili pretekle izkušnje in kjer je bilo samo na področju zvezne države
Zgornje Avstrije, v obdobju izvajanja programa 2007–2013, doseženih veliko uspehov.
Podatki o letu 2012 za omenjeno področje kažejo, da je bilo samo v tej zvezni državi s
pomočjo pobude LEADER ustvarjenih 590 delovnih mest (v letu 2008: 83,5), 2.943
obdržanih delovnih mest (leta 2008: 275,5) ter 1.646 odobrenih projektov (leta 2008:
153) (LFW, 2013).
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7.3

PREGLED PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI V OBSTOJEČI
ORGANIZIRANOSTI IN UPRAVLJANJA PROJEKTOV RAZVOJA
PODEŽELJA

Ker Slovenija v preteklih programskih obdobjih ni izvajala metode LEADER, je lahko kratka
primerjava v številkah z izbranima državama izvedena za programsko obdobje 2007–
2013.
Tabela 17: Primerjava treh držav v številkah za programsko obdobje 2007–2013

Država

AVSTRIJA

FINSKA

SLOVENIJA

Skupni
proračun
PRP
(vrednost
€)

Uspešnost
koriščenja vseh
sredstev do leta
2012

8 MRD

6,2 MRD (78 %)

6,8 MRD

5,3 MRD (78 %)

1,2 MRD

LEADER sredstva (EUR)

468 MIO

278 MIO

254 MIO

0,8 MRD (67 %)

Poraba
LEADER
sredstev do
leta 2012
(EUR)

123 MIO

34 MIO

15 MIO

Odstotek
porabe
predvidenih
sredstev
LEADER (%)

Ukrep, z
največ
namenjenih
sredstev

Ukrep z
največ
črpanja

60

413
60 %
predvidenih
sredstev

411
73 %
predvidenih
sredstev

48

413
58 %
predvidenih
sredstev

431
58 %

44

413
62 %
predvidenih
sredstev

413
62 %

*413 – kvaliteta in diverzifikacija življenja na podeželju
**411 – konkurenčnost
***431 – vodenje LAS

Vir: ENRD (2013)
Tabela 18: Primerjava glede na število prebivalcev in delež javnih sredstev (v EUR)

Država

Št. prebivalcev
(MIO)

Proračun PRP (MRD
EUR)

%/št.
preb.

LEADER sredstva (MIO
EUR)

%/št.
preb.

Avstrija

8,3

8

96

468

56

Finska

5,3

6,8

128

254

48

Slovenija

2

1,2

60

34

17

Vir: ENRD (2013)

Pri pregledu in primerjavi iz tabel 17 in 18 sledi ugotovitev, da prihaja do nekaj razlik med
izvajanjem programa LEADER v izbranih državah. Že na prvi pogled je razvidno, da se
države razlikujejo v stopnji (so)financiranja, ki ga namenjajo za izvajanje programa
LEADER, kot v višini sredstev, namenjenih za izvajanje PRP 2007–2013. Vse tri izbrane
države pri izvajanju programa LEADER največ sredstev v tekočem programskem obdobju
namenjajo izvajanju ukrepa 413 – kakovost in diverzifikacija življenja na podeželju. So pa
razlike med državami v tem, pri katerih ukrepih so bile najuspešnejše pri črpanju sredstev
na posamezni ukrep: Avstrija pri konkurenčnosti, Finska pri vodenju LAS, Slovenija pri
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kakovosti življenja na podeželju. Iz tega je razvidno, da različne države dajejo prednost
različnim projektom in vsebinam projektov. Pri tem ne gre pozabiti, da je Slovenija med
izbranima državama edina, ki si izkušnje z izvajanjem programa LEADER nabira šele v
prvem programskem obdobju izvajanja in se tekom celotnega obdobja pravzaprav uči.
Pobuda LEADER še išče svoje pravo mesto. Vsekakor podatki o uspešnosti črpanja
sredstev govorijo v prid izvajanju programa, čeprav številke na prvi pogled niso tako
visoke kot bi morda pričakovali. Tudi kritike na račun neinovativnih projektov se bodo v
naslednjih programskih obdobjih najbrž umirile, saj si bo Slovenija nabrala potrebno
kilometrino in bo izhajala iz boljše situacije, kjer ne bo več začetnih težav, ampak bodo
tudi zastavljeni projektni cilji drznejši, celovitejši, trajnejši. Pri tem si je vsekakor dobro
vzeti za zgled države, kjer se LEADER izvaja že dlje časa in imajo mnogo izkušenj in
primerov dobrih praks.
Na Finskem zelo močno izpostavljajo pomen in vlogo LAS kot izjemno samostojnega
organa, za katerega želijo, da ima še več znanja, učinkovitosti, moči in neodvisnosti. Tudi
pri črpanju sredstev je razviden pomen, ki ga namenjajo vodenju, usposabljanju in znanju
tistih, ki so zaposleni v pisarnah LAS, in to so tisti, ki so »posredniki« med nacionalno in
lokalno ravnjo, ki prenašajo znanje in pomoč upravičencem sredstev in te pomembne
vloge LAS kot organa upravljanja bi se morali zavedati tudi pri nas v novem programskem
obdobju. Upravičenci iščejo stik z novostmi najprej preko LAS, jim zaupajo, to je pokazala
tudi izvedena raziskava na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Najpomembneje je, da
si LAS pridobijo zaupanje in zanimanje upravičencev, kajti le tako se lahko sredstva
namenjena koriščenju pričnejo porabljati in le tako počasi, z leti, upravičenci oziroma
lokalno okolje in njegovi prebivalci pričnejo zaupati programu kot celoti ter se zavedati, da
so oni dejanski nosilci razvoja svojega lokalnega okolja in da imajo moč in vpliv na razvoj
ter kakovost življenja v svojem domačem okolju.
Potrebno je postaviti infrastrukturo, da lahko v njej razvijaš dodano vrednost. Na tem
mestu pa bo potrebna previdnost v naslednjem programskem obdobju, v kolikor bomo
želeli slediti uspešnim državam pri izvajanju programa LEADER. Avstrija je že v tem
programskem obdobju izpostavila štiri področja, ki jih izdatno podpira in se na tak način
oži nabor projektov, ki morajo biti precej ciljno usmerjeni, da zagotovijo ciljem
zastavljenih LRS.
Očitno je, da je program LEADER uspešen model in ima potencial, kljub temu da vsebuje
predvsem projekte z »mehkimi vsebinami« in manj finančno zahtevne. Ampak ravno
pristop »od spodaj navzgor« je tista gonilna sila, ki mu daje prednost, inovativnost in je
tako uspešna. Vsekakor stopnja (so)financiranja oziroma dodelitev javnih sredstev ni
zanemarljiv podatek in predstavlja vir, ki lahko uspešno vpliva na nadaljnji potek izvajanja
programa. Sploh v tem času, ko se gospodarska kriza še kar vleče in ji ni videti ne konca
ne kraja in je avansiranje projektov zelo oteženo. Še posebej za manjše občine, zavode in
društva, ki so tisti akterji, ki so pri nas največkrat prijavitelji projektov. Kakršen koli način
vsaj delnega avansiranja projektov bi zadevo zelo olajšala in povečala število
upravičencev, ki bi se odločali za izvedbo projekta. Večja konkurenca pomeni večji nabor
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prijavljenih projektov in večjo verjetnost, da se prijavitelji res potrudijo ob prijavi in dobro
zastavijo končne/dolgoročne cilje projektov.
Ni pa vse v denarju. Večja vloga in prisojnosti LAS bi lahko vsaj deloma poenostavile
administrativne postopke in zmanjšale administrativne stroške, razbremenile LEADER
pisarno na nacionalni ravni in prevzele večjo odgovornost, za katero bi morale dobiti tudi
več financiranja in možnosti usposabljanja, izobraževanja, razvijanja.
Jasno zastavljeni cilji v razvojnih strategijah in zavedanje, kakšne so potrebe lokalnega
okolja, so ključnega pomena za dolgoročno učinkovit razvoj podeželja.

7.4 PREDLOGI PRENOSA DOBRIH PRAKS IZ TUJINE
Ker gre za prvo programsko obdobje izvajanja programa LEADER, se lahko vsekakor kaj
naučimo iz lastnih napak. Napak, ki so se dogajale drugim, in iz pozitivnih izkušenj iz
tujine, kjer je praksa in zgodovina izvajanja metode že zelo dolga. Seveda se je pri tem
potrebno zavedati, da je pobuda LEADER le eden izmed programov in ukrepov pomoči in
da na izvajanje vpliva precej več dejavnikov kot to, kar je vidno samo iz statistik in
ugotovitev drugih držav. Vsaka država je skupaj s svojimi prebivalci specifična in nekatere
»zakonitosti« ali dobre prakse v eni veljajo, drugje se morda ne obnesejo, zato ni namen
kopirati najboljših, ampak najprej ugotoviti, kaj bi lahko izboljšali, kje imamo potencial(e),
neizkoriščene možnosti/priložnosti, kje so naše prednosti, kaj potrebuje posamezno
lokalno in podeželsko okolje in kako najbolje motivirati »tiste od spodaj«, da bo princip
kar najbolje zaživel v praksi.
Ne gre zanemariti, da je glavna prednost držav, ki sta podrobneje obravnavani v delu, v
tem, da ima metoda dolgo tradicijo in ustaljeno prakso organiziranja, vodenja in
upravljanja. Glavna dodana vrednost je vidna v tem, da se na nacionalni ravni zavedajo
vloge in pomena LAS, ki deluje lokalno in jim je zaupana visoka stopnja avtonomije
(Finska) ter že v sedaj preteklem programskem obdobju ožji segment področij, ki imajo
prioriteto pri izboru za izpeljavo projektov (Avstrija), kar bo vodilo tudi v novi perspektivi
2014–2020. Vsem pa je skupno to, da je lokalno prebivalstvo, kateremu je pristop v
osnovi namenjen, prepoznalo njegovo vrednost in priložnosti, ki jih ponuja.
Skozi delo je glede na pregled izvajanja pobude LEADER v izbranih državah ugotovljeno,
da bi se lahko v prihodnjih programskih obdobjih podrobneje posvetili nekaterim
dejavnikom.
o Večji pristojnosti in vlogi LAS: zavedati se pomena, ki ga ima upravljavec kot vez
med resornim ministrstvom – nacionalna raven in končnim upravičencem – lokalna
raven. Višjemu deležu sredstev, namenjenih izvajanju programa LEADER (vsaj 4,5–
5 %), glede na to, da so prijavitelji projektov pri nas večinoma društva, ki nimajo
na voljo veliko lastnih sredstev.
o Vzpostaviti močno mrežo »od spodaj navzgor«, da ljudje na podeželju spregledajo
smisel v povezovanju in vidijo dolgoročno korist. Dlje ko se bo program uspešno
izvajal na lokalnem nivoju, bolj se bodo prebivalci teh območij zavedali vloge,
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pomena in vpliva, ki ga lahko imajo na razvoj svojega lokalnega okolja. Zato
izvajati še več promocije, izobraževanj, se odpreti in predstaviti tistim, ki so
potencialni nosilci razvoja podeželja. Dobro preučiti primere odlično izvedenih
projektov v tujini, sploh tam, kjer so ustvarjena nova delovna mesta, podjetja na
podeželju ter izpeljati prenos dobrih praks k nam – zgrajeni infrastrukturi je
potrebno dodati vsebino, da bodo projekti živeli v svojem okolju in da bo znanje
pridobljeno tekom izvajanja projektov, imelo pomen in ostalo v svojem okolju ter se
dolgoročno razvijalo.
Še več partnerskega sodelovanja in povezovanja različnih sektorjev, vključevanja
javnega in zasebnega sektorja ter vse zainteresirane javnosti. Na nacionalni ravni bi
bilo nujno potrebno sodelovanje med različnimi ministrstvi (za delo, gospodarstvo,
kmetijstvo …) in povezovanje med različnimi viri financiranja ter na tak način
spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest, krepiti marginalne skupine (žensk,
mladih brezposelnih, starejših), vključevati še aktivno starejše prebivalstvo, ki lahko
ogromno prispeva s prostovoljnim delom, spodbujati podjetniške ideje na
podeželju, ohranjati naravno okolje, oživiti podeželje in aktivirati civilno lokalno
prebivalstvo, ga povezovati v mreže, krepiti znanje, izkušnje ter jih prenašati na
mlade, ki vstopajo na trg delovne sile, da bodo znali prepoznati priložnosti, ki jim
ga ponuja lokalno okolje.
Ves čas seznanjati lokalno prebivalstvo na moč in vpliv, ki ga lahko dosežejo s
pristopom »od spodaj navzgor«, in dolgoročnim učinkom, ki ga lahko doprinese
sodelovanje in močna povezanost na lokalni ravni. Prepoznanje prostovoljnega dela
kot možnost zasebnega vložka v razvoj podeželja, ki dolgoročno prinaša bogate
obresti.
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8 PREDLOG UKREPOV IN IZBOLJŠAV PRI ORGANIZIRANOSTI
IN UPRAVLJANJU PROJEKTOV RAZVOJA PODEŽELJA
8.1 PREDLOG IZBOLJŠAV
V magistrskem delu je bilo podrobneje raziskano področje organiziranja in upravljanja
projektov razvoja podeželja in pri tem še posebej izpostavljena vloga upravljavca ene
izmed 33 delujočih LAS v Sloveniji, to je LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Skozi delo je bilo
ugotovljeno, da LAS deluje dobro, evalvacija že izvedenih projektov kaže, da so projekti
enakomerno porazdeljeni po področjih, ki so predvidena v zastavljeni LRS. Projekti in
deleži prejetih sredstev so enakomerno porazdeljeni po posameznih občinah in skladno
prispevajo k celotnemu ozemlju kot zaključeni geografski enoti, kar je v končni meri bolj
pomembno kot dejanski deleži po občinah. Vsekakor je pozitiven podatek, da sodelujoče
občine podpirajo delovanje LAS in vidijo potencial v izvajanju teh projektov in so
pripravljene po svojih močeh tudi predfinancirati določene projekte, v kolikor upravičenci
niso v danem trenutku finančno sposobni izpeljati aktivnosti do konca oddaje zahtevka.
Dobremu vodenju in upravljanju projektov LAS »Od Pohorja do Bohorja« govori v prid
tudi podatek, da je bila LAS v letu 2012 izbrana med 10 najuspešnejših LAS in je bila tako
upravičena do dodatnih sredstev koriščenja, ki so bila namenjena končnim upravičencem.
Sicer LAS »Od Pohorja do Bohorja«, tako kot na ravni vseh delujočih LAS v Sloveniji,
manjka medregijskih in meddržavnih projektov sodelovanja, kjer omenjena LAS ne
dosega zastavljenih ciljev v LRS. Odličen podatek in zelo dobro spodbudo za nadaljnje
delo kažejo rezultati raziskave, ki so med drugim pokazali, da upravičenci zelo zaupajo
delovanju »njihove« LAS, se najprej obračajo nanjo, tam iščejo informacije in veliko ter
dobro koristijo »lokalno LEADER pisarno«. Glede na to, da je v njej zaposlena 1–1,5
osebe, mora biti zelo aktivna glede na vse izvedene projekte in vse ostale aktivnosti, ki
sodijo v njeno delovanje. To predstavlja poleg obsežne administracije tudi zelo veliko
terenskega dela in udeleževanje na mnogih aktivnostih, ki potekajo večinoma v tujini.
Spremembe se na vseh področjih delovanja dogajajo ves čas in nanje je potrebno biti
pripravljen oziroma se z njimi soočati, se ves čas izobraževati, strokovno usposabljati in
tudi prenašati znanje naprej do upravičencev, ki pričakujejo veliko, vedno več. Kljub dobro
zastavljenemu delu pa so izboljšave in še boljša optimizacija vedno možne.
Kot pravita Kralj in Eisner: »Uspešno, pravočasno in optimalno izvajanje projektov, s
katerimi podjetja načrtujejo in izvajajo svoj razvoj, so vsekakor merila za njihovo poslovno
uspešnost. S pomočjo projektov, ki imajo posebno vlogo za obstanek in razvoj podjetij, se
udejanjajo njihove strategije in zagotavlja uspešno in učinkovito poslovanje«. Povedano bi
lahko prenesli tudi v malo manj strogo poslovno okolje oziroma v organiziranje in
upravljanje projektov razvoja podeželja. Vloga, cilji in namen projektov ostajajo isti. In kot
avtorja trdita v nadaljevanju, imajo: »Projekti pomembno vlogo pri razvoju, saj se z njimi
vedno ustvarja nekaj novega, kar prej ni obstajalo, torej lahko trdimo, da je človek s
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projekti dosegel največje dosežke ne glede na področje dejavnosti« (Kralj in Eisner, 2003,
str. 127).
Pred prijavo projekta je zato potrebno zelo dobro preučiti namene in cilje projekta, saj je,
kot pravi Rozman (2008, str. 4): »Pomanjkljiva opredelitev namena in ciljev projekta,
eden od razlogov, ki že takoj na začetku projekta kažejo na to, da projekt verjetno ne bo
uspel.« Kajti neustrezno razumevanje razlike med namenom in cilji projekta lahko vodi k
nedoseganju, tako namena kot ciljev ter k nejasni odgovornosti v zvezi s projekti in
posledično se lahko zgodi, da se izvaja projekt zaradi projekta in ne zaradi nekega
konkretnega namena in ciljev. Zato je potrebno pred projektno prijavo dobro premisliti in
se nato lotiti pisanja. Namen in cilj(e) projekta pa je potrebno pri tem dobro razlikovati in
natančno definirati, da se tekom izvajanja projekta ne »izgubijo«. Na strani
upravičencev/prijaviteljev projektov vsekakor veljajo prej opisane definicije. Prvo
programsko obdobje je bilo dovolj dolgo, da so se počasi učili, pridobivali izkušnje in se
seznanjali, kako zadeve potekajo od prijave, preko potrditve projekta, izvajanja in
končnega poročanja z izdajo zahtevka in prejetim izplačilom.
Podatki izvedene raziskave med upravljavci LAS, ki so bile pripravljene sodelovati,
govorijo, da si LAS kot upravljavec želijo razvojno naravnanih, inovativnih projektov z
dolgoročnimi učinki, ki razvijajo podjetniško dejavnost na podeželju in hkrati poudarjajo
da so kriteriji za izbor določeni v strategiji. V novem programskem obdobju bodo tako LAS
imele že nekaj izkušenj z zaključenimi projekti, da bodo znale nove lokalne strategije
oblikovati tako in zastaviti takšne kriterije, ki bodo zagotovili izbor najboljših projektov, ki
bodo odraz omenjenih želja in pričakovanih prispevkov k razvoju podeželja. Glede
administrativnega dela, ki ga opravljajo za upravičence, so mnenja med sodelujočimi LAS
deljena. In sicer med tiste, ki menijo, da so upravičenci dobro pripravljeni in seznanjeni z
vsem administrativnim delom in ne potrebujejo pomoči, do tistih, ki menijo, da bi se
prijavitelji lahko bolje seznanili s celotnim postopkom poročanja, zbiranja in priprave
dokumentacije ter končno pripravo poročila, skupaj z zahtevkom. Na splošno pa so z
izvedenimi projekti na svojem območju zadovoljni in menijo, da pobuda LEADER vpliva na
razvoj podeželja in prispeva h krepitvi mreženja »od spodaj navzdol«.
V prihodnjem programskem obdobju se zato upravičeno od prijaviteljev pričakuje več
samostojnosti, tako pri pripravi projektnih predlogov kot pri pripravi poročil. Seveda
upravičenci največ energije vložijo v samo izvedbo projekta, ampak tudi administrativni
del sodi v skupen »paket« in ga je potrebno opraviti in se tudi v tem delu maksimalno
potruditi. Vloga LAS pri tem bi morala biti bolj usmerjevalna in vsebinska, še vedno pa je
v praksi pogosto taka, da LAS za prijavitelja skoraj v celoti pripravi vso papirno
dokumentacijo za izdajo zahtevka. Ta problem bi morda rešilo več izobraževanj,
namenjenih upravičencem, ki bi jih pri tem opozarjali na najpogostejše napake, kako naj
se resno in celovito lotijo same projektne prijave in potem vseh nadaljnjih faz izvedbe in
zaključka projekta. Opremljeni z več informacijami bi morda še bolj resno pristopali k
prijavi in izvajanju projektov in bi si s tem znanjem morda pridobili več samozavesti, ki bi
bila potrebna tudi pri realiziranju bolj drznih in inovativnih projektov.
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Kot kažejo izkušnje iz tujine, se lokalni prebivalci, kjer se pobuda izvaja že vrsto let,
mnogo bolj zavedajo pomena, ki ga imajo v svojem lokalnem okolju, in princip »od spodaj
navzgor« v praksi dejansko drži. To pa je ključnega pomena za uspešno izvajanje
programa pri nas tudi v prihodnje.
Ob zaključku izvajanja programskega obdobja PRP 2007–2013 in ob pripravi na novo
obdobje izvajanja je Društvo za razvoj slovenskega podeželja zbralo nekaj skupnih
ugotovitev in priporočil delujočih LAS, ki temeljijo na točkah, ki naj bi bile vodilo pri
pripravi novih strategij in načinu delovanja. In sicer menijo, da je priporočljiv obseg
lokalnih razvojnih strategij in priporočljiv finančni okvir na posamezno LAS vsaj 3 MIO EUR
(v preteklem obdobju so imele LAS na voljo v povprečju 1 MIO EUR za izvajanje LRS).
Ugotovitev temelji na ugotovitvah Evropske komisije in številnih strokovnjakov za
izvajanje programa LEADER in prinašajo spoznanja o optimalni velikosti LAS in o optimalni
višini sredstev; poudarjajo združevanje evropskih programov na ravni lokalnih
partnerstev; premoščanje likvidnosti pri črpanju evropskih sredstev – v naslednji finančni
perspektivi bi bilo nujno potrebno omogočiti koriščenje izdatnejših virov kreditiranja za
izvajanje evropskih projektov; glede upravičenosti davka na dodano vrednost – LAS
pozivajo, da se v novi finančni perspektivi ponovno preuči možnost, da se DDV v okviru
ukrepov LEADER upošteva kot upravičen strošek v projektih, kadar nosilec projekta ne
uveljavlja DDV za vračilo. Podobna pravila so že uveljavljena v izvajanju nekaterih drugih
evropskih programov (Šoster, 2013).
Prav tako bi lahko bi lahko bile vodilo k napredku ključne ugotovitve konference iz
Lizbone:
o

o

o

o

Pri pristopu LEADER je dobro vodenje odvisno od kakovosti, ki temelji na lokalnih
partnerstvih in mrežah, lokalnih razvojnih strategijah, strukturah upravljanja ter
okvirih regionalnih in nacionalnih sistemov vodenja ter pomenu ozemeljske
identitete, večsektorskega partnerstva, družbene vključenosti, krepitvi socialnega
kapitala in trajnostne rabe javnih/zasebnih virov, saj vsi ti elementi skupaj krepijo
lokalne demokratične postopke.
Na ravni LAS obstaja tveganje, da bi se o pobudi LEADER začelo razmišljati kot o
privesku obstoječih ustanov ali agencij, ki so bolj zaposlene z lastnim upravljanjem
kot pa z delovanjem kot razvojne priložnosti ali celo kot o programu, ki je
namenjen samo »podeželski eliti«.
Za veliko podeželskih območij je program LEADER zagotovil dodatno razumevanje
vprašanj razvoja podeželja in ustvaril inovativno ozračje. To je bilo še zlasti opazno
pri sektorjih, ki so povezani s turizmom in kulturno dediščino, in ta pobuda je
zagotovo pomagala postaviti lokalna podjetja v položaj, v katerem so lahko
uspešni konkurenti. Dogaja se tudi, da veliko ozemelj vključuje okoljsko občutljiva
območja, kakršna so Natura 2000, in je na ravni LAS vprašanje varstva okolja že
vključeno kot filter pri izbiranju projektov.
Poročilo potrjuje pomen povezovanja v mreže in sodelovanja pri strategijah
lokalnega razvoja različnih področij. Čeprav obstajajo opazne razlike v stopnji
114

o

o

o

sodelovanja in povezovanja v mreže, je kljub temu mogoče povzeti nekaj skupnih
ugotovitev. Na splošno je bilo povezovanje v mreže, kot ga omogočajo nacionalne
mrežne enote, pomembno za zvišanje stopnje lokalne dejavnosti. Nadnacionalno
sodelovanje je veliko področjem zagotovilo sredstva za dostop do »znanja o
načinih in izvajalcih«, tako da jim je omogočilo razumevanje širše slike razvoja
podeželja.
Nekaterim območjem v novih državah članicah je nadnacionalno povezovanje na
podlagi programa LEADER omogočilo dostop do velike količine strokovnega znanja
in prineslo pomembne rezultate pri večanju zmogljivosti na lokalni ravni.
LEADER je poudaril pogled na lokalno strateško načrtovanje kot na postopek, pri
katerem izkušnje kažejo, da dobro načrtovanje pomeni dobre projekte in da je to
neposredno povezano s sedmimi značilnostmi pristopa LEADER. Opozoril je tudi na
pomen nenehnega ocenjevanja LAS kot odločilnega elementa za veliko uspešnost
in inovativne strategije, vključenost vseh partnerjev (vključno s partnerji iz
zasebnega sektorja).
Vloga LAS kot vlogo posrednikov s »povezavami«. To pomeni, da pospešujejo
povezave med različnimi stranmi, kot so obrtniki, podjetniki in trgi, ter preteklostjo
in prihodnostjo. LAS lahko deluje kot prava agencija za lokalni razvoj s
prepletanjem različnih virov financiranja in tudi kot »inkubator« za neprofitne
organizacije. Poudarjen pomen edinstvenosti vsake LAS in kako pomembno je, da
imajo LAS dostop do zasebnega financiranja v primerih, v katerih se »kreditno
tveganje« za projekte šteje za preveliko pri tradicionalnih virih (Leader+ Magazine,
2008).

Vse to so pomembne in dragocene ugotovitve in izsledki, ki bi lahko bile uporabne tudi pri
nas. Zaključuje se programsko obdobje 2007–2013, ki je v RS prvo v izvajanju pobude
LEADER, vsekakor pa ne prvo pri izvajanju programov razvoja podeželja. Nabranih je že
precej izkušenj, povratnih informacij, zgledov iz tujine in tudi svojih lastnih. Pred
začetkom novega programskega obdobja se je potrebno soočiti z dejstvi, pregledati vse
pozitivne in negativne učinke, kjer so merila dobra ali slaba, kaj s(m)o se naučili, kje nam
gre odlično in predvsem, kje so področja, kjer še nismo izkoristili vseh potencialov, ki jih
pobuda omogoča in priporoča. Zelo pomembno si je vzeti čas in ne samo na papirju,
ampak dejansko zelo dobro razmisliti, kako se lotiti priprave novih lokalnih razvojnih
strategij, upoštevati specifike okolja in prebivalstva ter se osredotočiti na trenutne in
dolgoročne potrebe, ki jih posamezno področje/lokalno okolje zahteva. Da ne bo veliko
časa in truda vloženega samo v pripravo neke dokumentacije, ki bi bila na koncu sama
sebi namen. Priložnosti so pred nami, na nas je odločitev, kako jih bomo izkoristili.
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8.1.2 PRENOVA MERIL IN KRITERIJEV ZA IZBOR PROJEKTOV
Pri oblikovanju in pripravi nove SLR za prihodnje programsko obdobje se bo potrebno
ukvarjati tudi z izborom meril in kriterijev za izbor projektov. Nova perspektiva že določa
nekaj smernic in LAS so precej usmerjene, kako naj pripravijo SRL in kaj so prednostne
naloge. Kljub temu na podlagi pregleda dosedanjega dela in dosežkov v tem
programskem obdobju, kot že omenjeno pod točko 5.2.1, so tekom raziskovanja pri
naštetih kriterijih, ki so podlaga za izbor projektov, predlagane nekatere manjše
spremembe. Natančneje naj bo opredeljen kriterij »koristnost projekta za prebivalce na
območju«, v smislu, kaj konkretno to pomeni oziroma na podlagi SWOT analize, ki je bila
opravljena za podlago priprave LRS, določiti, katera so tista področja celotnega območja,
ki predstavljajo koristnost projekta za prebivalce na območju.
Pri kriteriju »ali projekt vpliva na ustvarjanje, ohranjanje delovnih mest« je predlagana
sprememba točkovanja, in sicer da se ga uvrsti kot prednostni kriterij sploh, pri katerem
bi bilo možno doseči več kot 10 točk. Predlog je 15 točk za ustvarjeno/ohranjeno več kot
eno delovno mesto ter 10 točk za ustvarjeno/ohranjeno vsaj eno delovno mesto. Po istem
ocenjevanju je predlagan tudi kriterij »ali se bo po zaključku projekta nadaljevalo z
aktivnostmi, začetimi med izvajanjem projekta«. V novem programskem obdobju 2014–
2020 naj bodo vsi zastavljeni kriteriji zelo jasno in natančno merljivi, kajti tako zastavljeni
kriteriji ne dopuščajo možnih očitkov subjektivnosti ocenjevalcem ter pripravijo prijavitelje
do tega, da k prijavi projektnih predlogov pristopijo resno, zavzeto ter z jasno opredeljeno
vizijo in ciljem.
Spodbujati bi bilo potrebno izvajanje projektov, ki so medregijske in transnacionalne
narave, in na tak način razširiti mreže sodelovanja in povezovanja tudi izven lokalnega
okolja, se na tak način naučiti in pridobiti izkušnje od drugih ali prenašati svoje znanje
drugam. Spodbujati in izobraževati potencialne prijavitelje k prijavi inovativnih projektov,
ki bi bili podjetniško naravnani, ki bi izkoristili prednosti in/ali pomanjkljivosti, ki jih nudi
lokalno okolje in bi znali prepoznati svojo priložnost, predvsem pa podpirati projekte, ki so
dejansko zastavljeni dolgoročno. Predstavniki, ki so zastopani v organu, ki izbira projekte,
bi se morali zavedati svoje pomembne vloge, ki jo imajo pri izboru projektov, in se že ob
izboru zavedati, kakšne posledice bo izvedba projekta prinesla v lokalno okolje –
pomemben izbor predstavnikov in seznanitev z odgovornostjo. Temeljito razmisliti, kaj
zajeto območje potrebuje, kje je njegov dolgoročni razvoj, videti zaokroženo območje LAS
kot celoto ter se odločiti ali podpirati več projektov manjših vrednosti ali spodbujati
prijavitelje k izvedbi zahtevnejših, finančno in vsebinsko bogatejših projektov.
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8.1.3 POENOSTAVITEV ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV
Z večjo avtonomijo, ki bi bila zaupana LAS, bi lahko vsaj deloma zmanjšali administrativni
postopek. V kolikor bi imele večjo odgovornost in moč odločanja, bi bila dovolj
enostopenjska kontrola, ki bi bila izvedena s strani LAS, vsaj za večino projektov oziroma
da bi bila določena neka stopnja vrednosti projekta, za katere bi lahko imele LAS popoln
nadzor. S tem bi bilo prihranjenega veliko administrativnega dela, ki se sedaj podvaja,
arhiv se hrani na vsaj treh različnih koncih (izvajalcu, LAS, ministrstvu). Prav tako bi lahko
imele LAS avtonomijo odločanja v primeru nekih manjših spremembah v okviru izvajanja
projekta, kjer je sedaj potrebno za vsako spremembo izdati prošnjo na pristojno
ministrstvo in čakati na odobritev ter potrditev oziroma imeti vsaj neko mejno vrednost,
do katere bi lahko imele LAS proste roke pri odobritvi sprememb. Saj LAS so tiste, ki
najbolje poznajo svoje lokalno okolje in bi jim moralo biti zaupano, da znajo prepoznati
potrebne spremembe, ki se pokažejo tekom izvajanja projekta ali zaznajo težave, s
katerimi se soočijo izvajalci ob začetku izvajanja projekta. Seveda brez administracije,
dokazil, označevanja virov sofinanciranja, transparentnosti finančnih tokov, hranjenju
dokazil in arhiva vseh aktivnosti, ne gre. To je dejstvo in ne glede na to, koliko je
administracija osovražena in tisto nujno zlo večine prijaviteljev/izvajalcev, gre za dejstvo,
ki mu ni moč uiti. Se bi pa bilo možno nekemu »odvečnemu« balastu izogniti in s tem
prihraniti nekaj časa in posledično tudi denarja. Ob vseh sodobnih elektronskih pomagalih
ostaja dejstvo, da je v praksi preveč kopiranja in prilaganja fizičnih dokazov, ki so jasni na
terenu. Vse to so mali koraki, ki s časoma vodijo v večje spremembe ter časovno in
finančno racionalizacijo postopkov.
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9 PREVERITEV HIPOTEZ
H1: Slovenija je uspešna pri črpanju evropskih sredstev iz naslova Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Glede na doslej zbrane, dostopne in pridobljene podatke ter ugotovitve, pridobljene
tekom magistrskega dela, sledi ugotovitev, da je Slovenija uspešna pri črpanju evropskih
sredstev EKSRP. Po podatkih Letnega poročila vrednotenja PRP za leto 2011 izhaja, da se
je v letu 2011 še vedno nadaljevala rast izplačil na 2., 3. in 4. osi. Glede na predhodna
leta je bilo izboljšano tudi črpanje sredstev v okviru 4. osi, kjer je bilo do konca leta 2011
zaključenih 550 projektov, v okviru katerih je podporo prejelo 660 upravičencev. Kot že
navedeno in tudi razvidno iz Tabele 1, je bilo za os LEADER v okviru PRP 2007–2013 na
razpolago 33.760,006 EUR sredstev in do konca leta 2011 je bilo izplačanih 10.052,867
EUR sredstev, kar predstavlja 30 % razpoložljivih sredstev za to os. Pri pregledu črpanja
letnih pravic porabe je razvidno, da je do 31. 12. 2011 Slovenija počrpala 503.400.779
EUR sredstev iz EKSRP. Kar pomeni, da se je v celoti koristilo letne prispevke za leta 2007,
2008 in 2009 ter 57,8 % letnega prispevka za leto 2010. To Slovenijo uvršča na 11. mesto
med vsemi državami članicami. Po podatkih MKO iz leta 2013 je uspešnost črpanja
sredstev PRP 2007–2013 do 31. 12. 2013 po posameznih oseh sledeča: os 1 – 70,88 %,
os 2 – 93,83 %, os 3 – 63,00 % in os 4 – 65,63 %, za tehnično pomoč skupaj – 62,36 %
in na splošno skupaj – 80,88 %. S tem je H1 potrjena.
H2: Prijavitelji projektov za razvoj podeželja potrebujejo strokovno pomoč pri
projektni prijavi.
Iz podatkov, pridobljenih z izvedeno anketo med upravljavci LAS in prijavitelji projektov,
izhaja, da upravljavci menijo, da so potencialni prijavitelji še kar dobro seznanjeni s
programom LEADER in da so ob oddaji dokumentacije le-te večinoma popolne in je
dopolnitev malo. Hkrati pa dodajajo, da se že sproti veliko ukvarjajo s prijavami in
usmerjajo prijavitelje, da je ob končni oddaji prijav in kasneje zahtevkov, čim manj
dopolnitev. Prav tako menijo, da je administracije veliko in da se z njo pretežno ukvarjajo
upravljavci ter da bi se prijavitelji lahko pred prijavo bolj pozanimali o razpisnih pogojih
ter se na prijavo in izvedbo projekta lahko bolje pripravili. Na drugi strani prijavitelji prav
tako menijo, da je administracije preveč in da je zapletena, na pomoč se obračajo k
upravljavcu. Iz praktičnih izkušenj pri delu je poznano, koliko vprašanj se poraja
prijaviteljem in da od upravljavca pričakujejo in potrebujejo veliko pomoči, tako
vsebinske, strokovne, administrativne kot tehnične. Na podlagi podatkov, pridobljenih
skozi delo, se H2 potrdi.
H3: Upravljanje projektov razvoja podeželja v izbranih državah je uspešnejše
kot pri nas.
Ne gre zanemariti, da je glavna prednost držav, ki sta podrobneje obravnavani v delu, v
tem, da ima metoda dolgo tradicijo in ustaljeno prakso vodenja in upravljanja. Glavna
dodana vrednost je prepoznana v tem, da se na nacionalni ravni zavedajo vloge in
pomena LAS, ki deluje lokalno in jim je zaupana visoka stopnja avtonomije (Finska) ter že
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v programskem obdobju 2007–2013 izbran ožji segment področij, ki imajo prioriteto pri
izboru za izpeljavo projektov (Avstrija), kar bo vodilo tudi v novi perspektivi 2014–2020.
Avstrija se uvršča na 4. mesto med vsemi državami članicami EU glede na delež
izkoriščenih sredstev EKSRP do sredine leta 2013 (81,4 %), Finska je odlična v ustvarjanju
novih delovnih mest na podeželju. Obema državama je skupno tudi to, da je lokalno
prebivalstvo, kateremu je pristop v osnovi namenjen, prepoznalo njegovo vrednost in
priložnosti, ki jih ponuja. Vse tri obravnavane države so pri izvajanju programa LEADER
največ sredstev v programskem obdobju 2007–2013 namenile izvajanju ukrepa 413 –
kakovost in diverzifikacija življenja na podeželju. So pa razlike med državami v tem, pri
katerih ukrepih so bile najuspešnejše pri črpanju sredstev na posamezni ukrep: Avstrija
pri konkurenčnosti, Finska pri vodenju LAS, Slovenija pri kakovosti življenja na podeželju.
Iz tega je razvidno, da različne države dajejo prednost različnim projektom in vsebinam
projektov. Pri tem sicer ne gre pozabiti, da je Slovenija med izbranimi državami edina, ki
si izkušnje z izvajanjem programa LEADER nabira šele v prvem programskem obdobju
izvajanja in se tekom celotnega obdobja pravzaprav uči ter pobuda LEADER še išče svoje
pravo mesto. Glede na predstavljena dejstva in pridobljene podatke se H3 potrdi.
H4: Možno je poenostaviti in izboljšati administrativne postopke na ravni od
prijave, izvedbe in financiranja projekta.
Hipoteza se potrdi s trditvijo, da so se LAS v tem programskem obdobju ogromno naučile,
pridobile zelo dragocene izkušnje in dokazale, da lahko zelo uspešno vodijo program
LEADER tudi pri nas. Zaupana bi jim morala biti večja odgovornost in samostojnost pri
nadzoru nad izvajanjem projektov. Kajti, če mora biti lokalno prebivalstvo sposobno samo
odločati o razvoju svojega okolja, kot je zapisano v PRP 2007–2013, potem naj ima tudi
potrebne pristojnosti in nosi odgovornost. V kolikor bi imele LAS večjo odgovornost in moč
odločanja, bi bila dovolj enostopenjska kontrola, ki bi bila izvedena s strani LAS, vsaj za
večino projektov oziroma da bi bila določena neka stopnja vrednosti projekta, za katere bi
lahko imele LAS popoln nadzor. S tem bi bilo prihranjenega veliko administrativnega dela,
ki se sedaj podvaja, saj se arhiv hrani na vsaj treh različnih koncih (izvajalcu, LAS,
pristojnemu ministrstvu). Tej trditvi govorijo v prid tudi podatki, pridobljeni z anketo med
upravljavci LAS, ki omenjajo kot pomanjkljivost programa dvojno potrjevanje zahtevkov in
dvojni nadzor nad izvajanjem projektov. Prav tako bi LAS lahko imele avtonomijo
odločanja v primerih nekih manjših sprememb v okviru izvajanja projekta, kjer je sedaj
potrebno za vsako spremembo izdati prošnjo na pristojno ministrstvo ter čakati na
odobritev in potrditev. Ali določiti vsaj neko mejno vrednost, do katere bi lahko imele LAS
proste roke pri odobritvi sprememb, saj najbolje poznajo svoje lokalno okolje in bi morale
znati prepoznati potrebne spremembe, ki se pokažejo tekom izvajanja projekta ali zaznati
težave, s katerimi se soočijo izvajalci ob začetku izvajanja projekta. H4 se s tem potrdi.
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10 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
V magistrskem delu je bil podrobneje raziskan ozek segment področja, ki nima tako
zanemarljivega pomena na okolje. Pomen razvoja podeželja ima pomembno vlogo, tako
na ravni EU kot v Sloveniji. Sredstva, ki so namenjena razvoju podeželja in kakovosti
bivanja na podeželju, predvsem sredstva iz programa LEADER, so pomemben dejavnik, ki
lahko prispeva k ohranjanju okolja in oživitvi podeželja. Posledično z razvojem podeželja
se ustvarjajo nova delovna mesta, razvija se (eko)turizem, ohranja se narava …, kakovost
bivanja na podeželju pa je lahko še bistveno večja. V magistrskem delu je bila preučevana
obstoječa organiziranost in upravljanje projektov razvoja podeželja pri nas in v tujini ter
primerjane izkušnje. Skozi delo je bilo preverjeno, ali je obstoječe stanje organiziranosti in
upravljanja optimalno ter predstavljeni predlogi, kaj bi bilo dobro iz tujine prenesti tudi k
nam. Cilj dela je bil med drugim tudi pridobiti pogled iz obeh strani –
prijaviteljev/izvajalcev projektov in upravljavcev/nadzornikov, ter potegniti skupen
zaključek, kje so prednosti in kje pomanjkljivosti prijavljenih aktivnosti, izvajanja
projektov, administrativnih postopkov pri izvajanju in poročanju o projektnih aktivnostih
ter navsezadnje ugotoviti dolgoročne naravnanosti posameznega projekta. Ti podatki so
bili pridobljeni z izvedenima anketnima raziskavama med prijavitelji projektov na območju
LAS »Od Pohorja do Bohorja« ter na drugi strani med upravljavci LAS, ki delujejo v
Sloveniji. Obsežna administracija, ki je prisotna od priprave razpisa, prijave na razpis,
izbora projektov, izvajanja projektov, do končnega poročanja, ni zanemarljiva, zato je bil
cilj dela pridobiti informacije, ali je v praksi res pomembna v tako velikem obsegu in
kakšno delo to predstavlja na eni strani upravljavcu in na drugi prijavitelju. Ali so
prijavitelji že dovolj poučeni o pripravi projektne dokumentacije in nadaljnje izvedbe
projekta in kakšna je tu vloga upravljavca? Tekom izvedbe raziskave in pisanja
magistrskega dela se je izkazalo, da v preučevani organiziranosti in upravljanju projektov
razvoja podeželja, administraciji ni moč uiti in da so zadeve zastavljene tako, da dobro
delujejo in da je potreben zelo močan nadzor. Vseeno je na podlagi zbranih in
predstavljenih dejstev realno pričakovati, da bi z večjo pristojnostjo in vlogo LAS bilo
potrebne manj administracije, manj bi bilo administrativnih stroškov, nadzor pa bi lahko
bil vseeno učinkovit. Zelo jasno zastavljena pravila in merila morajo zagotavljati dobre in
merljive rezultate.
Skozi delo je bilo pridobljenih dovolj koristnih informacij, ki so potrdile predpostavljene
domneve, in da so zastavljena vprašanja prejela odgovore. Pri tem so bili zasledovani
naslednji cilji:
o
o
o
o

Preučiti namen, delovanje in financiranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP).
Prikazati institucionalno in pravno organiziranost organov upravljanja EKSRP.
Preučiti, kako je Slovenija problematiko razvoja podeželja umestila v svoje
strateške dokumente.
Predstaviti vse štiri osi razvoja podeželja in se pri tem podrobno ukvarjati s 4. osjo,
ki jo predstavlja program LEADER.
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o
o
o
o

Predstaviti osnovne pojme, ki so pomembni za razumevanje delovanja vseh
akterjev, ki so vpleteni v razvoj podeželja v Sloveniji.
Preučiti in prikazati administrativne postopke na ravni od prijave do izvedbe
projekta.
Preučiti in predstaviti delovanje organiziranja in upravljanja projektov razvoja
podeželja v izbranih državah.
Prikazati vlogo organa upravljanja v odnosu do prijaviteljev in do pridobivanja
evropskih sredstev.

Potrjeno je pričakovanje, da bo skozi raziskavo ugotovljeno in potrjeno mnenje, da je
področje razvoja podeželja institucionalno in pravno urejeno, tako na ravni EU kot v RS,
da v izvedbi organiziranja in upravljanja projektov razvoja podeželja na primeru pobude
LEADER v RS, nekatere stvari še ne potekajo tako, kot so bile na začetku programskega
obdobja zastavljene, ter da so spremembe, nadgradnje in izboljšave vedno mogoče. Prav
tako se je predvidevalo, da bo empirični del podal zanimive podatke, ki bodo služili kot
pomembna povratna informacija, na podlagi katerih bodo lahko predstavljene prednosti in
pomanjkljivosti obstoječega stanja. Poglobljen vpogled v podatke pa bo lahko služil tudi
kot pomemben pripomoček pri vsakdanjem delu tako upravljavcem kot dosedanjim in
potencialnim prijaviteljem. Raziskava med prijavitelji in upravljavci je dala zanimive
rezultate, potrdila nekaj domnev in pokazala, da pobuda LEADER v RS, kljub nekaterim
pomanjkljivostim v izvajanju, v principu dobro deluje, da je uporabna in učinkovita.
Vsekakor pa bo potrebne še nekaj kilometrine, da bodo izpeljave v praksi še boljše. In
navsezadnje – projekti in projektne aktivnosti niso mit, temveč dejstvo današnjega časa.
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11 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Pregled in predstavitev obstoječe organiziranosti in upravljanja projektov razvoja
podeželja, primerjava z izbranima državama v tujini, evalvacija izvedenih projektnih
aktivnosti, ocena dolgoročne naravnanosti, analiza administrativnega postopka od prijave
do izvedbe projekta ter predlogi ukrepov izboljšav k izvedbi v bodoče, so v prvi vrsti
uporabni za sodelavce, ki se ukvarjajo s področjem programa LEADER na RA Kozjansko, ki
je upravljavec LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Na podlagi izvedene raziskave so dobili
vpogled v dosedanje delo, oceno izbranih projektov, povratno informacijo prijaviteljev
projektov ter predlog ukrepov izboljšav, ki jih bodo lahko uvedli v svoje delo, saj so LAS v
fazi pripravljanja Strategij lokalnega razvoja za novo programsko obdobje.
Namen dela je tudi seznanjanje potencialnih prijaviteljev/upravičencev, ki bi lahko
prepoznali svojo priložnost v zgodbi razvoja podeželja. Izsledki so lahko v pomoč in
iskanje informacij potencialnim prijaviteljem projektov, ki se zadeve doslej še niso lotili.
Ker je na enem mestu predstavljen proces, od prijave do izvedbe projekta, ovrednoteno je
trenutno stanje in prikazane so smernice, ki naj bi bile vodilo v prihodnje, bo morda kdo
prepoznal priložnost za uresničitev lastne ideje, s pomočjo evropskih sredstev, ki so
namenjena razvoju podeželja.
Navsezadnje je bil namen magistrskega dela, da se razbije vsaj kanček abstraktnosti, ki jo
nekateri vidijo v projektnih aktivnostih, in dokazati, da je z vsakim projektom, ne glede na
končni rezultat, vloženega ogromno ur dela in truda vseh akterjev v procesu izvajanja
projekta.
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12 ZAKLJUČEK
Organiziranje in upravljanje projektov razvoja podeželja je zelo pomembno za podeželsko
okolje. Problem, ki se pri tem pojavlja, je v tem, da se lokalno prebivalstvo (še) ne zaveda
njegovega pomena in svoje vloge pri organiziranju in upravljanju, ki je ključna, ter kako
veliko vlogo pri odločanju o svojem okolju lahko imajo. Magistrsko delo je podrobneje
obravnavalo tematiko organiziranja in upravljanja projektov razvoja podeželja, na podlagi
nepovratnih sredstev s strani EKSRP in znotraj tega s programom LEADER, ki je bil v
programskem obdobju izvajanja PRP 2007–2013 prvič vključen tudi v RS. Preučevano je
bilo ozko področje obstoječe organiziranosti in upravljanja projektov razvoja podeželja pri
nas in v tujini in pri tem zasledovani cilji, kako se je program uveljavil, ali je obstoječe
stanje organiziranosti in upravljanja v RS optimalno ter izvedena primerjava njegovega
izvajanja z izbranima državama v tujini, predstavljene izkušnje ter predlagane izboljšave,
kaj bi bilo dobro iz tujine, kjer ima program LEADER daljšo zgodovino, prenesti tudi k
nam. Predmet preučevanja magistrskega dela je bila organiziranost in upravljanje
projektov razvoja podeželja, s poudarkom na predstavitvi trenutne organiziranosti v
Sloveniji ter primerjava z izbranima državama v tujini.
Eden izmed pomembnih ciljev v delu je bil tudi pridobiti pogled iz obeh strani –
prijaviteljev/izvajalcev projektov in upravljavcev/nadzornikov ter pri tem izpeljati skupen
zaključek, kje so prednosti in kje pomanjkljivosti prijavljenih projektov, kako potekajo
izvajanja projektov, administrativni postopki pri izvajanju in poročanju o projektnih
aktivnostih ter ugotoviti, ali so prijavljeni in izvedeni projekti dolgoročno naravnani.
Administracija, ki je prisotna od priprave razpisa, prijave na razpis, izbora projektov,
izvajanja projektov do končnega poročanja, je zelo obsežna, zato je bil tekom dela
poudarek namenjen preverbi, ali je v praksi res pomembna v tako velikem obsegu in
kakšno ter koliko dela to predstavlja na eni strani upravljavcu in na drugi prijavitelju. In ali
so prijavitelji že dovolj poučeni o pripravi projektne dokumentacije in nadaljnji izvedbi
projekta ter kakšna je pri tem vloga upravljavca. Naloga magistrskega dela je bila tudi v
tem, da bi pojma projekt in projektne aktivnosti prikazalo kot bolj življenjska in jih
predstaviti kot nekaj, kar je dandanes v poslovnem in privatnem življenju neizogibno in s
tem razbiti vsaj kanček abstraktnosti, ki jo nekateri vidijo v njih. Za vsakim projektom
običajno stoji ekipa ljudi, ki v proces izvajanja projekta vloži ogromno dela in časa, na
primeru LEADER projektov je mnogo ur dela vloženega na prostovoljni bazi, zato je pri
tem končni rezultat še toliko bolj vreden.
Zastavljene hipoteze, ki so bile preučevane tekom raziskovanja, potrjujejo, da je Slovenija
uspešna pri črpanju sredstev iz EKSRP, saj se med vsemi državami članicami giblje ves
čas nekje v zlati sredini – okoli 11. mesta. Rezultati so iz leta v leto boljši, oddanih je več
zahtevkov za izplačila, predvideni projekti so in bodo izpeljani. Seveda ni nikoli tako
dobro, da ne bi bilo moglo biti še boljše in k temu je vedno in povsod treba strmeti. Če je
bilo preteklo programsko obdobje namenjeno učenju administrativnih postopkov, je v
novem programskem obdobju potrebno resno in temeljito zagrabiti in delati na vsebini,
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strokovnosti in inovativnosti. Prijavitelji projektov potrebujejo strokovno pomoč pri
projektni prijavi, izpeljavi in zaključni administraciji in potrebovali jo bodo tudi v prihodnje.
Eni zato, ker nimajo interesa, da bi se s tem ukvarjali, drugi se bodo prijavljali prvič in še
ne bodo poznali postopkov. Upravljavci imajo pri tem težko vlogo in nalogo, saj na njih
leži veliko breme pričakovanj prijaviteljev na eni strani, ki pričakujejo popolno podporo
tako v strokovnem, administrativnem in tehničnem smislu ter ostalega lokalnega okolja in
institucij na drugi strani, ki hkrati pričakujejo »usmerjen« razvoj podeželja, popoln nadzor
nad organiziranjem, upravljanjem in izvajanjem projektov, pripravo vseh strokovnih
dokumentov ter izvajanje analiz potreb lokalnega okolja in prebivalstva. LAS imajo s tem
ogromno dela. Da bi se lahko še bolje strokovno usposabljale in sledile trendom v tujini, bi
jih bilo potrebno ali razbremeniti tiste odvečne administracije in/ali jim dati večje
pristojnosti odločanja ali jih izdatneje financirati, da bi lahko delo opravljalo več
zaposlenih.
Teoretični del predstavlja trenutno institucionalno in pravno organiziranost in upravljanje
projektov razvoja podeželja v RS ter jo primerja z izbranima državama v tujini. Empirični
del pa je osredotočen na črpanje sredstev EKSRP na omejenem območju LAS »Od Pohorja
do Bohorja«, katere upravljavec je RA Kozjansko. V tem delu je bil predmet preučitve
vloga RA Kozjansko kot upravljavca LAS. Predmet posebne obravnave je bila evalvacija že
izvedenih projektov za razvoj podeželja od začetka izvajanja programskega obdobja
2007–2013 ter raziskava mnenja izvajalcev teh projektov na eni strani ter raziskava mnenj
upraviteljev na drugi. Prav tako je bil predmet preučevanja administrativni postopek od
prijave do izvedbe projekta za razvoj podeželja. Prikazani so bili izvedeni projekti od
začetka izvajanja LRS, predstavljeno, za kaj so bila sredstva porabljena in kakšen pomen
so imeli oziroma imajo ti projekti na razvoj podeželja omenjenega področja.
Kot je bilo ugotovljeno skozi delo, izvajanje projektov razvoja podeželja ni samo sebi
namen. Temu v prid govorijo podatki, pridobljeni z raziskavo mnenja med upravljavci in
prijavitelji projektov, saj je večinsko mnenje na obeh straneh, da so končni izdelki zelo
dobri in da prispevajo k razvoju podeželja ter dvigu kakovosti življenja na podeželju. Zelo
pomembno vlogo pri organiziranju in upravljanju projektov razvoja podeželja imajo
upravljavci, to so LAS. Te predstavljajo vezni člen med prijavitelji projektov in nadzornim
organom, pristojnim ministrstvom. Kot ugotovljeno, so imele LAS v preteklem
programskem obdobju odločno premalo avtonomije pri odločanju in je bila njihova vloga
predvsem kot velika administrativna, vsebinska in tehnična podpora prijaviteljem
projektov. Novo programsko obdobje obljublja spremembe, ampak podrobnosti o tem še
niso dovolj znane. V preteklem programskem obdobju so prijavitelji projektov to sicer zelo
potrebovali, saj so se s programom LEADER in možnostjo črpanja sredstev iz EKSRP na
tak način prvič srečevali, ampak v prihodnje bi vloga LAS, glede na načela, katera
zagovarja pristop LEADER, morala biti veliko močnejša. Predvsem v smislu samostojnega
odločanja o tem, kakšne projekte bodo podpirali na lokalnem nivoju, o spremembah pri že
odobrenih projektih in pri samem nadzoru nad izvedenimi projekti. LAS bi morale svoje
namene, cilje in vizijo lokalnega razvoja podeželskega območja zelo podrobno predvideti v
Strategijah lokalnega razvoja in se odločno zavzemati za dosego zastavljenih ciljev. Ti bi
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morali biti dolgoročni, da bi tudi potencialni prijavitelji prepoznali priložnosti in bi jih že v
samem začetku usmerjali v prijavo in izvedbo projektov dolgoročnega značaja, s
poudarkom na spodbujanju vzpostavitvi podjetništva na podeželju, razvoju (eko)turizma,
prehrambni neodvisnosti ter glavnemu cilju – ustvarjati nova delovna mesta, ohranjati
obstoječa ter maksimalno vključiti in dati priložnosti mladim, ženskam, dolgotrajno
brezposelnim, marginalnim skupinam ter v delovanje povabiti vitalne zainteresirane
upokojence.
Vse našteto so prakse v tujini, kjer ima program LEADER daljšo tradicijo izvajanja.
Lokalno okolje ga je že davno sprejelo, se zaveda njegovega pomena in svoje pomembne
vloge pri tem. Zato je lahko organiziranje in upravljanje projektov razvoja podeželja tam
uspešnejše kot pri nas. V preteklem programskem obdobju se je bilo lahko tolažiti s tem,
da gre za novo pobudo, da jo morajo ljudje spoznati, se je privaditi in jo začeti koristiti, v
prihodnje pa bo čas pokazal, ali se je to res storilo.
Evropska sredstva, namenjena državam članicam EU, so osrednjega pomena tudi za našo
državo in njene prebivalce. Ker je bila osrednja tema preučevanja, razvoj podeželja, so bili
skozi delo zasledovani cilji, kot so, katera in koliko sredstev EU namenja razvoju podeželja
in kakšen je pri tem delež naše države, kako je Slovenija uspešna pri pridobivanju
evropskih sredstev, ki so namenjena razvoju podeželja, in kdo so končni prejemniki
sredstev ter v kaj jih vlagajo. Podrobneje je bilo preučevano področje organiziranja in
upravljanja projektov razvoja podeželja in pri tem še posebej izpostavljena vloga
upravljavca ene izmed 33 delujočih LAS v Sloveniji, to je LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
Tekom raziskovanja je bilo ugotovljeno, da omenjena LAS deluje dobro, evalvacija že
izvedenih projektov je pokazala, da so projekti enakomerno porazdeljeni po področjih, ki
so predvidena v zastavljeni LRS, projekti in deleži prejetih sredstev so enakomerno
porazdeljeni po posameznih občinah in skladno prispevajo k celotnemu ozemlju kot
zaključeni geografski enoti. Pozitiven je podatek, da vključene občine podpirajo delovanje
LAS in vidijo potencial v izvajanju teh projektov in so pripravljene po svojih močeh tudi
predfinancirati določene projekte, v kolikor upravičenci niso v danem trenutku finančno
sposobni izpeljati aktivnosti do oddaje zahtevka. Dobremu organiziranju in upravljanju
projektov LAS »Od Pohorja do Bohorja« govori v prid tudi podatek, da je bila LAS v letu
2012 izbrana med 10 najuspešnejših LAS v Sloveniji in je bila s tem upravičena do
dodatnih sredstev koriščenja, ki so bila namenjena končnim upravičencem.
Kot uvodoma predstavljeno, je bil cilj magistrskega dela primerjati obstoječo
organiziranost in upravljanje projektov razvoja podeželja v Sloveniji z izbranimi državami,
prikazati administrativni postopek od prijave do izvedbe projekta, narediti evalvacijo že
izvedenih projektov na območju delovanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« ter prikazati
njihov vpliv na razvoj podeželja. Z empiričnim delom pa pridobiti mnenje na eni strani
prijaviteljev projektov ter na drugi organa upravljanja, o obstoječem stanju
organiziranosti, delovanju in učinkovitosti organiziranosti in upravljanja projektov razvoja
podeželja. Na podlagi analize in povzetka ugotovitev so predlagane rešitve in izboljšave
obstoječi organiziranosti in upravljanju projektov razvoja podeželja. Te naj bi bile
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predvsem v tem, da naj bodo v novem programskem obdobju 2014–2020 vsi zastavljeni
kriteriji zelo jasno in natančno merljivi, saj taki ne dopuščajo možnih očitkov subjektivnosti
ocenjevalcem ter pripravijo prijavitelje do tega, da k prijavi projektnih predlogov pristopijo
resno, zavzeto ter z jasno opredeljeno vizijo in ciljem. Spodbujati bi bilo potrebno
izvajanje medregijskih in transnacionalnih projektov in na tak način razširiti mreže
sodelovanja in povezovanja tudi izven lokalnega okolja, se na tak način naučiti in pridobiti
izkušnje od drugih ali prenašati svoje znanje drugam. Prav tako bi bilo potrebno
spodbujati in izobraževati potencialne prijavitelje k prijavi inovativnih projektov, ki bi bili
podjetniško naravnani, ki bi izkoristili prednosti in/ali pomanjkljivosti, ki jih ima lokalno
okolje, in bi znali prepoznati svojo priložnost v lokalnem okolju, predvsem pa podpirati
projekte, ki so očitno zastavljeni dolgoročno. Velik poudarek bi morali posvečati
pomembnosti izboru predstavnikov organa, ki izbira projekte. Pri tem bi se predstavniki, ki
so zastopani v organu, ki izbira projekte, morali zavedati svoje pomembne vloge in
odgovornosti, ki jo imajo pri izboru projektov in se že ob izboru zavedati, kakšne posledice
bo izvedba projekta prinesla v lokalno okolje in temu primerno znati tudi odgovarjati za
posledice. LAS kot upravljavci bi morale temeljito razmisliti, kaj njihovo posamezno zajeto
območje potrebuje, v čem je njegov dolgoročni razvoj, videti zaokroženo območje LAS kot
celoto ter se odločiti ali podpirati več projektov manjših vrednosti ali spodbujati prijavitelje
k izvedbi zahtevnejših, finančno in vsebinsko bogatejših projektov.
Zavedanje, da s(m)o soodvisni drug od drugega, je ključnega pomena in prej, ko se bodo
tega zavedali vsi, ki v procesu sodelujejo, bolje bodo zadeve tekle. Pri tem je pomembno,
da se informira javnost o dogajanju, o možnostih, ki jih ponuja okolje, da se spodbuja
komunikacija med različnimi interesnimi skupinami. Končni cilj – kakovosten razvoj
podeželja, bi moral biti skupen vsem – na nacionalni, lokalni in zasebni ravni.
Z ovirami, problemi in težavami pri organiziranju in upravljanju projektov razvoja
podeželja se srečujejo tako upravljavci LAS kot prijavitelji projektov in pri tem preveč
komunikacije, osveščanja ter izobraževanja nikoli ne škodi. Seveda ne sme ostati samo pri
lepih besedah in idejah, saj je te potrebno znati pretopiti v dejavnosti, ki bodo preživele
na neusmiljenem trgu. Svetovna kriza je morda prava priložnost za uresničitev novih
potencialov.
Še vedno ostaja večna dilema v tem, kako uporabnikom na eni strani približati storitve,
možnost sofinanciranja izvedbe projektov razvoja podeželja ter na drugi strani ljudem, ki
niso neposredno vključeni v aktivnosti in so zgolj zunanji opazovalci, na enostaven način
predstaviti, da se določen del ali pa po mnenju nekaterih zelo velik del sredstev porabi
tudi za zadeve, ki po mnenju javnosti niso pomembne oziroma so nepotrebno trošenje
denarja in pri tem tolmačijo, da gre samo za izvedbo zaradi izvedbe – zgolj za porabo
namenjenih sredstev. Tudi v praksi pri vsakdanjem delu se porajajo vprašanja, kako tem
ljudem razložiti, da so poleg izvedbe konkretnih projektnih aktivnosti in končnega
produkta potrebne tudi table z oznakami, kontrole na terenu, da je potrebna določena
mera administracije, da so predpisane objave v medijih, da so nepogrešljive tako
nerazumljene »liste prisotnosti« na vsakem dogodku in vse to pa še kaj – ker so taka
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pravila igre. Ker nadzor mora biti, ker mora biti pretok financ transparenten in vir
financiranja iz javnih sredstev jasen, znan in objavljen. Ker tako zahteva zakonodajalec in
ker se je pravil potrebno držati, v kolikor za sredstva zaprosiš, jih prejmeš in koristiš.
Seveda je tako kot vsak sestavni del tudi administracijo mogoče zmanjšati, brez tveganja,
da ne bo dovolj dobrega nadzora. Na eni strani zagotoviti večje pristojnosti, prevzemanja
odgovornosti in zaupanje v delovanje LAS ter hkrati uvesti dovolj velike kazni za napačne
odločitve, za namensko povzročeno škodo razvoja podeželja, za nesmotrno organiziranje
in upravljanje projektov. To bi bila uravnilovka, ki bi zagotavljala večjo avtonomijo in
odgovornost LAS v svojem lokalnem okolju.
Najboljši pokazatelj razvoja podeželja so izvedene aktivnosti in nove pridobitve v okolju.
Pregled izvedenih projektov na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« je pokazal, da so
prijavitelji projektov in končni prejemniki nepovratnih sredstev iz EKSRP za program
LEADER v večini lokalna društva, občine in zavodi. Ti so v preteklem programskem
obdobju pridobljena in lastna sredstva vlagali predvsem v vzpostavitev ogromno
pohodnih, učnih, tematskih in turističnih poti ter ostale infrastrukture. Urejenih in/ali
obnovljenih je mnogo že obstoječih in vzpostavljenih novih zbirk, muzejev, dokumentov in
arhivov, organiziranih je bilo veliko dogodkov, izvedenih izobraževanj, delavnic ter izdanih
publikacij. Lokalno območje je bogatejše, tako za fizično infrastrukturo kot za pridobljena
nova znanja, veščine, medsebojnega sodelovanja, ustvarjanja in prepletanja novih vezi
med ljudmi in institucijami.
Novo programsko obdobje je pri tem odlična priložnost, da se že obstoječim in delujočim
projektom doda še vsebina, se pri tem osredotočiti na prednostne cilje, ki jih zagovarja
strategija Evrope 2020 in ki bo oblikovana kot nadgradnja obstoječe infrastrukture ter bo
pisala nove zgodbe o uspehih. Vsak izveden projekt predstavlja mozaik v zgodbi razvoja
podeželja. Ti premiki se dogajajo počasi, dolgoročno. Tako prav in dobra popotnica za
okolje in njegove prebivalce, da lahko s temi projekti rastejo, se družijo, pridobijo nova
znanja, veščine in izkušnje ter jih prenašajo naslednjim generacijam. Pri organiziranju in
upravljanju projektov razvoja podeželja bi nam prioritetno morale biti v interesu
dolgoročne zgodbe, ki bodo zanesljive, stabilne v smislu razvoja in fleksibilne v
prilagajanju nenehnim spremembam v okolju. Pri tem je potrebno ves čas spremljati
trende razvoja na evropskem in svetovnem trgu ter se pravočasno pravilno usmeriti.
Vloga sofinanciranja in zagotavljanja dovolj velikega deleža javnih sredstev je pri tem zelo
pomembna, saj brez denarja ne gre. Kot je bilo ugotovljeno tekom dela, zelo velik delež
predstavljajo tudi vloge občin in njihov posluh za vključevanje in podpiranje teh projektov.
Novo programsko obdobje obljublja tudi možnosti predfinanciranja projektov, česar so si v
preteklem obdobju želeli vsi akterji v procesu delovanja projektov razvoja podeželja in kar
je za odločanje o tem, ali se bodo potencialni prijavitelji odločali za prijave, velikega
pomena. Več prijaviteljev pomeni več konkurence in večji nabor/izbor projektov, iz katerih
je mogoče res izbrati najboljše.
Največji premiki se bodo morali začeti v glavah ljudi. Kajti, ko bodo ljudje prepoznali svoje
priložnosti, svoje potenciale in svoje odličnosti ter bodo zanje pripravljeni garati, potem bo
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čas, da se bodo dolgoročne zgodbe tudi obdržale in zasijale v vsej svoji lepoti in
učinkovitosti. To potrjujejo podatki iz tujine, kjer se program LEADER izvaja že mnogo
dlje. Gre za odličen program, z zelo dobro zastavljenimi načeli, ki dejansko spodbujajo
ljudi na lokalni ravni, da se začnejo zavedati pomena svojega okolja za lasten razvoj in kot
je bilo skozi delo ugotovljeno, bi bilo metodo dobro ohraniti in jo maksimalno razvijati tudi
v prihodnje. Novo programsko obdobje je tu in nove priložnosti so na dlani.
Razvoj podeželja, z vključenim programom LEADER ali brez, pa je lahko res učinkovit šele
tedaj, ko so vanj dejavno vključeni njegovi prebivalci, in ne, da se to področje ureja samo
s strani vladnih vrhov. Ljudje morajo začutiti pripadnost in jo aktivirati v vse pore
lokalnega življenja in dogajanja, saj bodo le tako lahko gospodarji svojega lokalnega
okolja in si sami krojili svoj razvoj. Pri tem je lahko pristop »od spodaj navzgor«, ki ga
zagovarja pobuda LEADER odlična priložnost in pripomoček, kako uspešno upravljati
razvoj podeželja. Čeprav gre za tako imenovane mehke vsebine projektov, to ne pomeni,
da so projekti nepomembni. V kolikor so strategije in cilji razvoja zelo jasni in dobro
zastavljeni, so mehke vsebine lahko najboljše priložnosti, kako izpeljati raznovrstne, okolju
primerne in potrebne inovativne projekte. Če se je projektom, financiranim iz programa
LEADER, v iztekajočem se programskem obdobju očitalo, da niso inovativni, da se
ponavljajo in da se izvajajo predvsem taki projekti, ki so že preizkušeni, je novo
programsko obdobje prava in odlična priložnost, da se dokaže, da temu ni tako oziroma
niso odveč pričakovanja, da bodo prijavitelji sposobni prepoznati prednosti pobude
LEADER, se zavedati vseh sedmih načel, ki jih program zagovarja in ta znanja prenesti v
svoja lokalna okolja. V kolikor se potencial prepozna in izkoristi, je nagrada večkratna –
zasebna, lokalna in končno tudi nacionalna, kar bi, kot že rečeno, moral biti glavni cilj pri
kakovostnem organiziranju in upravljanju projektov razvoja podeželja.
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK – UPRAVLJAVEC LAS
I. Demografske in splošne značilnosti:
1. Spol:
o

Ženski.

o

Moški.

2. Starost:
o

Do 30 let.

o

Od 31 do 40 let.

o

Od 41 do 50 let.

o

Od 51 do 60 let.

3. Stopnja izobrazbe:
o

Srednja šola.

o

Višja strokovna.

o

Visoka strokovna.

o

Univerzitetna.

o

Specialistična/magisterij ali doktorat.

4. Status organiziranosti upravljavca:
o

Društvo.

o

Zavod.

o

Podjetje.

o

Pogodbeno partnerstvo.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

5. Koliko občin zajema vaša LAS?
o

Prosim, napišite.

6. Koliko članov LAS imate trenutno?
o

Prosim, napišite.
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7. Koliko članov ste imeli ob vzpostavitvi LAS?
o

Prosim, napišite.

8. Kako pridobivate nove člane LAS?
o

Prosim, napišite.

II. Vsebinski del
1.
Kako določite kriterije, na podlagi katerih izberete vloge prijavljene na
razpis?
o

Prosim, napišite.

2.
Kakšen je status organiziranosti zainteresirane javnosti, ki največ
poizveduje o načinu pridobitev teh sredstev?
o

Društva.

o

Samostojni podjetniki.

o

Podjetja.

o

Zavodi.

o

Druge ustanove (Katere?).

3.

Kakšnih projektov si kot upravljavec želite?

o

Prosim, napišite.

4.
Koliko projektov je bilo doslej že izvedenih in zaključenih na območju
vaše LAS?
o

Prosim, napišite.

5.
Koliko prijavljeni in že izvedeni projekti prispevajo k uresničevanju
Lokalne razvojne strategije (LRS)?
o

Zelo veliko.

o

Veliko.

o

Malo.

o

Premalo.

6.

Ali potencialne prijavitelje usmerjate v nadgradnjo projektov?

o

Da.
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o

Ne.

o

To ni naša naloga.

7.
Ali prijavitelje ob zanimanju za prijavo zanima dolgoročna učinkovitost
projektov ali zgolj zasledujejo točno določen cilj in pridobitev sredstev za
točno določen namen?
o

V večini zasledujejo dolgoročni učinek.

o

Nekateri zasledujejo dolgoročni učinek.

o

Večini je pomembna samo izvedba prijavljenega projekta.

o

Večini sploh ni pomemben dolgoročni pomen izvedbe projekta.

8.
Kako informirate zainteresirano javnost o delovanju, aktivnostih in
novostih Lokalne akcijske skupine in programu Leader?
o

Lokalni časopisi.

o

Internetna stran.

o

Brošure, letaki in ostale publikacije.

o

Ustno.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

9.
Ali so potencialni prijavitelji dobro seznanjeni o programu Leader na
splošno?
o

Da, zelo dobro.

o

V večini dobro.

o

Še kar dobro.

o

Večina jih ne pozna zadeve.

o

Večina sploh ne pozna zadeve.

10.
Ali so ob oddaji projektov dokumentacije, ki prispejo na sedež
upravljavca popolne – koliko je povprečno dopolnitev?
o

Prosim, napišite.

11.

Kateri kriteriji so najpomembnejši pri izboru prijav?

o

Prosim, napišite.
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12.
Katerim kriterijem za izbor projektov prijavitelji projektov namenijo
največ pozornosti?
o

Administrativnim.

o

Izločitvenim.

o

Splošnim/vsebinskim.

o

Enakovredno vsem.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

13.
Katerim splošnim/vsebinskim kriterijem se prijavitelji najpogosteje
posvetijo?
o

Prosim, napišite.

14.
Koliko časa potrebuje po vaši oceni prijavitelj, da pripravi popolno
dokumentacijo za prijavo?
o

Prosim napišite.

15.
Se vam na splošno zdi veliko administracije? Kdo se bolj ukvarja s tem –
prijavitelji ali upravljavec?
o

Prosim, napišite.

16.

Do katere stopnje kot upravljavec pomagate prijaviteljem?

o

Preveritev ustreznosti projektne prijave.

o

Pomoč pri razjasnitvi nekaterih zahtev javnega poziva.

o

Pomoč pri izpolnjevanju projektne dokumentacije.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

17.
Ali menite, da bi lahko bil kljub manjšemu administrativnemu postopku
od prijave do izvedbe projekta ustrezen nadzor nad izvajanjem posameznih
projektov?
o

Da (Kje vidite rešitev? Prosim, napišite.).

o

Ne, tak postopek je potreben za ustrezen nadzor.

18.
Kako podrobno po vaših ocenah in izkušnjah prijavitelji preučijo
razpisno dokumentacijo pred prijavo?
o

Večinoma zelo dobro.

o

Dobro.
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o

Menim, da bi se lahko bolje pripravili.

o

Večinoma se sploh ne pripravijo.

19.

Se vam zdi, da se na prijavo in izvedbo projekta dobro pripravijo?

o

Večinoma zelo dobro.

o

Dobro.

o

Menim, da bi se lahko bolje pripravili.

o

Večinoma se sploh ne pripravijo.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

20.

Ali razumejo razpisno dokumentacijo sami ali potrebujejo vašo pomoč?

o

Večinoma sploh ne potrebujejo pomoči.

o

Večino razumejo, za ostalo potrebujejo pomoč.

o

Nekaj razumejo, za ostalo potrebujejo pomoč.

o

Zelo slabo razumejo.

o

Večinoma sploh ne razumejo.

21.

Se isti prijavitelji pojavljajo večkrat?

o

Da.

o

Ne.

22.

Iz katerega sektorja se kot prijavitelji pojavljajo večkrat?

o

Društva.

o

Zavodi.

o

Občine.

o

Samostojni podjetniki.

o

Podjetja.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

23.
Ali ste vi kot upravljavec običajno s končno izvedbo projektnih aktivnosti
zadovoljni?
o

Da.

141

o

Ne.

o

Delež dobrih in slabih je približno enak.

24.

Bi na splošno lahko rekli, da ti projekti vplivajo na razvoj podeželja?

o

Se popolnoma strinjam.

o

Se strinjam.

o

Se ne strinjam.

o

Sploh se ne strinjam.

25.

Kje še vidite neizkoriščene možnosti razvoja podeželja?

o

Prosim, napišite.

26.

Kakšni so odzivi okolice na projekte, ki so že bili izvedeni?

o

Odlični.

o

Večinoma dobri.

o

Večinoma negativni.

o

Ni odzivov.

27.
Kakšno je sodelovanje z ostalimi LAS v Sloveniji? Veliko sodelujete, si
pomagate? (Možnih več odgovorov.)
o
Odlično, ogromno sodelujemo (Prosim, napišite, s katerimi LAS in način
sodelovanja.).
o

Odlično, čeprav ne sodelujemo veliko.

o

Dobro.

o

Lahko bi bili bolj povezani.

o

Sploh ne sodelujemo (Zakaj? Prosim, napišite.).

28.

Kako sodelujete z ostalimi LAS v tujini? Veliko sodelujete, si pomagate?

o
Odlično, ogromno sodelujemo (Prosim, napišite, s katerimi državami, in način
sodelovanja.).
o

Odlično, čeprav ne sodelujemo veliko.

o

Dobro.

o

Lahko bi bili bolj povezani.
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o

Sploh ne sodelujemo (Zakaj? Prosim, napišite.).

29.
Menite, da bi upravljavci LAS potrebovali več strokovnega izobraževanja
za potrebe boljšega nadzora projektov?
o

Se popolnoma strinjam (Na katerem področju? Prosim, napišite.).

o

Se strinjam (Na katerem področju? Prosim, napišite.).

o

Se ne strinjam.

o

Sploh se ne strinjam.

30.

Kakšno je sodelovanje z MKGP na področju delovanja Leader programa?

o

Odlično, vedno so na voljo za pomoč.

o

Sodelovanje je dobro.

o

Menim, da bi lahko bolje sodelovali (Zakaj? Prosim, napišite.).

o

Slabo sodelujemo (Zakaj? Prosim, napišite.).

o

Zelo slabo sodelujemo (Zakaj? Prosim, napišite.).

31.

Kakšnega sodelovanja si z MKGP kot upravljavec LAS želite:

o

Prosim, napišite.

32.
Kakšni kriteriji pri izboru projektov bi po vašem mnenju morali imeti
prednost pri izboru?
o

Prosim, napišite.

33.

Kje vidite največje prednosti programa Leader in kje pomanjkljivosti?

o

Prednosti (Prosim, napišite.).

o

Slabosti (Prosim, napišite.).
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK – PRIJAVITELJI PROJEKTOV
I. Demografske značilnosti
1. Spol:
o

Ženski.

o

Moški.

2. Starost:
o

Do 30 let.

o

Od 31 do 40 let.

o

Od 41 do 50 let.

o

Od 51 do 60 let.

3. Stopnja izobrazbe:
o

Osnovna šola.

o

Srednja šola.

o

Višja strokovna.

o

Visoka strokovna.

o

Univerzitetna.

o

Specialistična/magisterij ali doktorat.

4. Status organiziranosti prijavitelja:
o

Društvo.

o

Zavod.

o

Občina.

o

Podjetje.

o

Drugo (Prosim, napišite.).
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II. Vsebinski del
1.
Iz katerih EU sredstev je bil financiran vaš projekt, ki ste ga izvedli v
okviru programa Leader?
o

Evropski socialni sklad (ESS).

o

Program Leader.

o

Lokalna akcijska skupina (LAS).

o

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

o

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

o

Program razvoja podeželja (PRP).

o

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

o

Drugo (Prosim, napišite.).

2.

Kje ste dobili informacije o razpisu?

o

Časopis.

o

Internet (Prosim, če navedete spletno stran.).

o

Ustno.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

3.

Kje na splošno iščete informacije o programu Leader?

o

Dnevnem časopisu.

o

Internetu (Prosim, če navedete spletno stran.).

o

Ustno.

o

V Leader pisarni.

o

Brošurah, zloženkah …

o

Drugo (Prosim, napišite.).

4.

Ali ste član Lokalne akcijske skupine?

o

Da.

o

Ne še, ampak bom.

o

Ne (Zakaj? Prosim, napišite.).
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5.

Kaj vam pomeni članstvo v LAS?

o

Prosim, napišite.

6.

Kaj pogrešate delovanju članstva LAS? (Možnih več odgovorov.)

o

Srečanja.

o

Strokovna predavanja.

o

Medsebojno komunikacijo.

o

Sodelovanje z ostalimi člani.

o

Strokovne ekskurzije.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

7.
Se vam zdi, da dobro poznate Lokalno razvojno strategijo (LRS) in s tem
povezane cilje in projekte, ki jih LRS podpira?
o

Da, seveda.

o

Še kar poznam.

o

Ne vem, kaj je Lokalna razvojna strategija.

o

Vem, kaj je Lokalna razvojna strategija, ampak ne poznam vsebine.

8.

Zakaj ste se odločili za prijavo na razpis?

o

Zaradi možnosti pridobitev evropskih sredstev.

o

Da bi z izvedbo projekta prispevali k razvoju podeželja.

o

Iz radovednosti smo poskusili, če nam bo prijava uspela.

o
Že dolgo časa smo želeli izvesti te aktivnosti, ampak nismo imeli dovolj lastnih
sredstev.
o
Podoben vzor izvedbe projekta smo videli pri drugih in smo dobili idejo, da bi tudi
mi izvedli tako zadevo.
9.

Kaj je bil predmet prijave?

o

Prosim, napišite.

10.

Kaj je bil končni cilj/rezultat projekta?

o

Prosim, napišite.
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11.
Ali ste ob prijavi na razpis že natančno vedeli, kaj želite s projektom
doseči?
o

Da, popolnoma.

o

Približno da, vendar se je ideja oblikovala še med izvedbo.

o

Ne popolnoma.

o

Sploh ne.

12.

Kakšna se vam je zdela višina sofinanciranih sredstev?

o

Zelo visoka.

o

Zadostna.

o

Nizka.

o

Prenizka.

13.
Ste se ob prijavi na razpis zavedali, da gre za zaprto finančno
konstrukcijo?
o

Da, to je napisano v razpisu.

o

Tega se nismo popolnoma zavedali.

o

Nismo točno vedeli, kaj to pomeni.

o

Ne, o tem ni nikjer nič pisalo.

o

Ne, tega se nismo zavedali.

14.
Ali je višina sredstev, odobrenih s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Lokalne akcijske skupine, vplivala na vašo končno
odločitev, da projekt prijavite?
o

Da, ker sploh nismo imeli lastnih sredstev.

o

Da, ker smo imeli premalo lastnih sredstev.

o

Da, čeprav smo imeli dovolj lastnih sredstev.

o

Ne, tudi če ne bi prejeli teh sredstev, bi izvedli projekt.

15.
Ali bi si želeli, da bi bili projekti avansirani (da bi vnaprej prejeli plačilo
in nato izvajali projekt)?
o

Seveda, to bi nam zelo olajšalo delo.
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o

Da, to bi zelo vplivalo na odločitev, da še izvedemo kakšen projekt.

o

Vseeno je, ali dobiš izplačilo vnaprej ali na koncu.

o

Ne bi si želel(i), da bi bili projekti vnaprej financirani.

16.
V čem ste videli dolgoročno priložnost in prispevek k lokalnemu okolju z
izvedbo vašega projekta? (Možnih več odgovorov.)
o
Povezovanje tradicije in inovativnosti pri razvijanju novih proizvodov in storitev.
o
Razvoj lokalno tipičnih produktov, blagovnih znamk in trženja.
o
Razvoj podpornega okolja (delovanje LAS, pridobivanje strokovnih znanj,
animacija, izvajanje lokalne razvojne strategije, razvoj in sodelovanje podpornih institucij).
o
Razvoj sodelovanja z drugimi območji.
o
Razvoj turizma z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov.
o
Razvoj fizične in družbene infrastrukture.
o
Povezovanje tradicije in inovativnosti pri razvijanju novih proizvodov in storitev.
o
Razvoj učeče se družbe (spodbujanje usposabljanja in izobraževanja, spodbujanje
razvoja vseživljenjskega učenja, spodbujanje razvoja izobraževanja odraslih).
o
Razvoj fizične in družbene infrastrukture.
o
Razvoj podpornega okolja.
o
Drugo (Prosim, napišite.).
17.

Katerim razpisnim kriterijem ste dali največji poudarek?

o

Administrativni ustreznosti.

o

Izločitvenim.

o
Splošnim/vsebinskim merilom (prispevek k skladnemu lokalnemu
vključenost lokalne skupnosti, koristnost projekta za prebivalce na območju …).
o

okolju,

Vsem enakovredno.

18.
Katerim splošnim/vsebinskim kriterijem za izbor projekta ste dali
največji poudarek (izberite 3 najpomembnejše kriterije)?
o

Projekt prispeva k skladnemu razvoju območja LAS.

o

Vključenost lokalne skupnosti v pripravo in izvedbo projekta.

o

Vključevanje lokalnih virov (človeških, finančnih, materialnih …).

o

Koristnost projekta za prebivalce na območju.

o
Po zaključku projekta možnost nadaljevanja z aktivnostmi, začetimi med
izvajanjem projekta.
o

Možnost prenosa znanj, izkušenj in idej.
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o

Prispevek projekta k ohranjanju okolja.

o

Vpliv projekta na ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest.

o

Strokovna usposobljenost nosilca projekta.

o

Potreba po izvedbi projekta na območju.

o
Enakopravna možnost vključitve vsem posameznikom in družbenim skupinam v
lokalnem okolju.
o
Spodbuda mladim/ženskam/dolgotrajno brezposelnim/zaposlenim na družinskih
kmetijah na območju.
19.
Ali ste ob prijavi na razpis vedeli, kakšno administracijo predstavlja
izvedba projekta in poročanje?
o

Da.

o

Približno.

o

Ne.

o

Niti približno.

20.

Kako podrobno ste preučili razpisno dokumentacijo pred prijavo?

o

Zelo natančno.

o

Še kar podrobno.

o

Smo prebrali.

o

Malo smo pogledali.

o

Sploh nismo prebrali.

21.

Se vam zdi, da ste se na prijavo in izvedbo projekta dobro pripravili?

o

Da, menim, da zelo dobro.

o

Dobro.

o

Menim, da bi se lahko bolje pripravili.

o

Nismo imeli veliko časa, zato se nismo preveč pripravili.

o

Sploh se nismo pripravili.

22.
Ste razpisno dokumentacijo razumeli sami ali ste za razlago potrebovali
pomoč?
o

Vse smo razumeli.
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o

Večino smo razumeli, za ostalo smo potrebovali pomoč.

o

Nekaj smo razumeli, za ostalo smo potrebovali pomoč.

o

Zelo slabo smo razumeli.

o

Nismo razumeli.

23.

Kje ste našli dodatna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo?

o

V časopisu.

o

Na internetu (Prosim, če navedete spletno stran.).

o

Pri upravljavcu LAS.

o

Pri drugih prijaviteljih.

o

Pri drugih ustanovah/organizacijah (Prosim, napišite, katerih.).

24.
Ali bi projekt, ki ste ga nameravali izvesti, izpeljali tudi, če ta ne bi bil
odobren in ne bi dobili teh sredstev?
o

Da, zagotovo.

o

Verjetno da.

o

Morda.

o

Najbrž ne.

o

Zagotovo ne.

25.

Ste sami pripravili in izvedli projekt ali ste najeli zunanjega izvajalca?

o

Zunanjega izvajalca smo imeli za vsebinsko pripravo projekta.

o

Zunanjega izvajalca smo imeli za izvedbo projekta.

o

Vse smo izvedli sami.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

26.

Ali ste s končno izvedbo projektnih aktivnosti zadovoljni?

o

Zelo zadovoljni.

o

Zadovoljni.

o

Bolj nezadovoljni.

o

Nezadovoljni.
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27.
Ali imate zagotovljeno upravljanje in hranjenje dokumentacije še vsaj 5
let po zaključku projekta?
o

Da.

o

O tem še ne razmišljamo.

o

Tega še nimamo zagotovljenega, ampak bomo uredili.

o

Tega ne bomo zagotovili.

28.
Lahko ocenite, koliko ur dela je bilo vloženih v projektne aktivnosti in
koliko ljudi je delalo na projektu?
o

Prosim, napišite.

29.
Kaj se s »projektom« dogaja trenutno? (Se aktivnosti odvijajo, kot ste
pričakovali? Imate pri izvajanju kakšne težave? Ste zaposlili kakšno osebo, ki
se s tem ukvarja …?)
o

Prosim, napišite.

30.
Lahko ocenite, kakšen vpliv ima izvedba vašega projekta na lokalno
okolje in razvoj podeželja?
o

Prosim, napišite.

31.

Kakšni so odzivi okolice na izvedbo projekta?

o

Odlični.

o

Večinoma dobri.

o

Večinoma negativni.

o

Ni odzivov.

32.
Kako pomembno se vam zdi, da morajo biti vse izvedene aktivnosti
označene in opremljene z logotipi operacije?
o

Zelo pomembno (Zakaj?).

o

Pomembno (Zakaj?).

o

Nepomembno (Zakaj?).

o

To je popolnoma brez veze (Zakaj?).

33.
Ali se vam zdi, da so kriteriji za izbor projektov zastavljeni dovolj
objektivno? Imate kakšen drug predlog – rešitev?
o

Da, dobra priprava projekta omogoča pridobitev zadostnega števila točk.
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o

Ne, dobra vsebina projekta ne zagotavlja vedno zadostnega števila točk.

o

Drugo (Prosim, napišite.).

34.

Ste z upravljavcem LAS dobro sodelovali?

o

Odlično.

o

Dobro.

o

Še kar dobro.

o

Ne preveč dobro.

o

Slabo.

o

Zelo slabo.

35.

Ste imeli občutek, da zahteva poročanje veliko administracije?

o

Preveč.

o

Veliko, a ne preveč.

o

Ravno prav.

o

Niti ne.

o

Sploh ne.

36.

Ste imeli kontrolo projekta na terenu?

o

Da, in je bila uspešno izvedena.

o
Da, ampak smo morali izvesti dopolnitve (Kaj je bil predmet dopolnitve? Prosim,
dopišite.).
o

Nismo še imeli kontrole na terenu.

37.

Menite, da je kontrola na terenu potrebna?

o

Da (Prosim,napišite, zakaj tako menite.).

o

Ne.

38.

Koliko je bilo potrebno sodelovati z upravljavcem LAS tekom projekta?

o

Zelo veliko.

o

Preveč.

o

Po potrebi.
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o

Malo.

o

Premalo.

39.

Ste komu priporočili prijavo na razpis Leader sredstev?

o

Da (Zakaj? Kaj ste/bi svetovali bodočim prijaviteljem?).

o

Ne.

o

Za enkrat ne.

o

Nikomur ne bom tega svetoval/a (Zakaj? Prosim, napišite.).

40.
Kakšne vsebine projektov bi po vašem mnenju morali imeti prednost pri
izboru?
o

Prosim, napišite.

41.

Kje vidite največje prednosti programa Leader in kje pomanjkljivosti?

o

Prednosti (Prosim, napišite.).

o

Slabosti (Prosim, napišite.).
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PRILOGA 3: OCENA USPEŠNOSTI IZVAJANJA LRS LAS »OD
POHORJA DO BOHORJA«
Tabela 19: Ocena uspešnosti izvajanja LRS LAS

ŠTEVILO
PROJEKTOV

PREDNOSTI

SKUPNI
DODELJENI
(LEADER)
ZNESEK
PROJEKTOV (v €)

Raznoliko in ohranjeno naravno okolje z visoko
stopnjo biotske pestrosti
1

8.745,41

Ohranjeni naravni viri (gozd, voda, zrak …)

2

18.173,49

Zanimiva in raznolika kulturna krajina

1

11.984,65

Bogata naravna in kulturna dediščina

2

14.947,30

Lokalna znanja in veščine vezane na
tradicionalne dejavnosti in rabo lokalnih virov 1

3.240,00

Aktivno društveno življenje in številne
prireditve ter še zmeraj prisotno prostovoljstvo 1

20.533,00

Medsebojna
povezanost
in
delujoče
partnerstvo, ki gradi na pristopu od spodaj
navzgor k celostnemu razvoju podeželja
1

10.011,83

Razvito
medsebojno
sodelovanje
različnimi akterji v okviru RPP/LAS

14.689,83

med
1

Razvit zdraviliški (Dobrna, Zreče) in zimskošportni (Rogla) turizem
1

7.275,00

Delno razvita turistična ponudba podeželja
(VTC, kmečki turizem idr.)
1

3.600,00

Prisotno ekološko kmetijstvo in ugodni okoljski
pogoji za njegov nadaljnji razvoj
Prisotnost obrti in malega podjetništva na
območju
Nekatera uspešna srednje velika lokalna
podjetja, ki so tesno povezana z lokalnim
okoljem
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Vzpostavljena osnovna podpora okolja za
razvoj (za potrebe podjetij, kmetij, lokalnih
skupnosti …)
1

24.118,09

Skupaj

13

137.318,60

ŠTEVILO
PROJEKTOV

SKUPNI
DODELJENI
(LEADER)
ZNESEK
PROJEKTOV (v €)

SLABOSTI

Nezadostna
infrastrukturna
opremljenost
podeželja
(komunalna,
prometna,
IKT,
neugodne prometne povezave, neurejene
kolesarske povezave)
3

36.890,00

Propadanje in izginjanje kulturne dediščine
zaradi pomanjkanja sredstev za obnovo in
neustreznega pristopa do nje
4

58.783,12

Nezadostne možnosti zaposlitve, še posebej
izobraženih mladih, manj izobraženih starejših
in žensk ter podzaposlenost v kmetijstvu
1

20.180,00

Praznjenje hribovskih območij
Nizka
stopnja
izobrazbe/usposobljenosti
prebivalstva
in
nezadostno
razvito
vseživljenjsko učenje
2

34.113,06

Nizka dodana vrednost in šibka finančna moč
gospodarstva in kmetijstva za vlaganja v
razvoj
Pomanjkanje ugodnih finančnih
razvojne projekte podjetij/kmetij

virov

za
1

11.580,89

Nezadostno razvito podjetništvo/podjetniška
kultura
1

3.992,00

Nerazvitost
horizontalnih
proizvodno-tržnih povezav

9.800,00

in

vertikalnih
1

Nepovezanost turistične ponudbe in slabo
razvita dopolnilna ponudba velikim turističnim
centrom
2
Nerazviti lokalno tipični proizvodi in lokalne
155

25.499,89

blagovne znamke
Nezadostno razvite dopolnilne dejavnosti in
ekonomska diverzifikacija podeželja
2

13.603,48

Nezadostno razvito podporno okolje za razvoj
Skupaj

PRILOŽNOSTI

17

214.442,44

ŠTEVILO
PROJEKTOV

SKUPNI
DODELJENI
(LEADER)
ZNESEK
PROJEKTOV (v €)

Razvoj sonaravnega turizma na podeželju v
povezavi z razvijanjem ponudbe velikih
turističnih centrov
1

2.772,00

Razvijanje povezave med urbanim in ruralnim
ter večanje interesa za aktivno preživljanje
prostega časa na podeželju
1

8.680,00

Inovativno izkoriščanje lokalnih virov (les,
kamen, tradicionalna obrt, etnološka, naravna,
kulturna dediščina …) v gospodarske namene
Razvoj
novih
oblik
in
načinov
(samo)izobraževanja in usposabljanja s
pomočjo IKT
1

6.749,93

Razvoj lokalno tipičnih proizvodov skozi
povezovanje kmetijstva in turizma, obrti in
drugih dejavnosti
Razvoj in zaščita produktov višje kakovosti ter
lokalnih blagovnih znamk
Rast povpraševanja po kvalitetnih domačih
pridelkih in prehrambenih proizvodih
1
Krepitev sodelovanja in povezovanja med
partnerji znotraj območja
Priložnost, uveljaviti resnične spremembe skozi
Leader
Sodelovanje navzven, z drugimi regijami in
partnerji iz Slovenije in tujine
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32.480,00

Skupaj

NEVARNOSTI

4

50.681,93

ŠTEVILO
PROJEKTOV

SKUPNI
DODELJENI
(LEADER)
ZNESEK
PROJEKTOV (v €)

Slabšanje oskrbe podeželja z javnimi
storitvami in s tem slabšanje dostopnosti
storitev za podeželsko prebivalstvo
1

7.447,31

Nezmožnost občin, da izgradijo potrebno
infrastrukturo na podeželju
Propadanje objektov kulturne dediščine in
izguba identitete območja
1

11.000,00

Nadaljevanje izseljevanja mladih s podeželja in
praznjenja hribovskih predelov
1

24.487,46

Nadaljnje krčenje delovnih mest in selitev
podjetij in delovnih mest z območja zaradi
pritiskov internacionalizacije
Neustrezna (preveč omejevalna) zakonodaja z
vidika razvoja dopolnilnih dejavnosti
Nezmožnost koriščenja evropskih in državnih
sredstev zaradi finančne šibkosti nosilcev
razvojnih projektov
Opuščanje kmetovanja in tradicionalnega
načina življenja ter izguba identitete območja
Nadaljevanje zaraščanja kulturne krajine

1

Prevlada
cenovno
ugodnejše
uvoženih
kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov na
lokalnem trgu
1

5.208,00

16.364,30

Zapiranje vase
Skupaj

5

Skupaj vsi končani projekti, z oddanimi
zahtevki, do 23. 11. 2012
39
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64.507,07

466.950,04

Tabela 20: Lokalna razvojna strategija

ŠTEVILO
PROJEKTOV

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

SKUPNI DODELJENI
(LEADER) ZNESEK
PROJEKTOV (v €)

Program
1

POVEZOVANJE TRADICIJE IN
INOVATIVNOSTI
PRI
RAZVIJANJU
NOVIH
PROIZVODOV IN STORITEV

Ukrep 1.1

Spodbujanje
inovativnosti

Ukrep 1.2

Evidentiranje in valorizacija različnih 3
vrst dediščine

23.239,20

Ukrep 1.3

Spodbujanje redesigna obstoječih 1
lokalnih proizvodov in razvijanja
novih

3.992,00

Program
2

RAZVOJ
TURIZMA
Z
IZKORIŠČANJEM NARAVNIH IN
KULTURNIH
POTENCIALOV
OBMOČJA

Ukrep 2.1

Razvoj ekoturizma in ekoturističnih 4
produktov

35.439,93

Ukrep 2.2

Razvoj
kulturnega
turizma
kulturno-turističnih produktov

in 4

54.933,01

Ukrep 2.3

Razvoj turizma na kmetijah

2

18.245,89

Ukrep 2.4

Razvoj turistične infrastrukture

6

47.275,72

Program
3

RAZVOJ LOKALNO TIPIČNIH
PRODUKTOV,
BLAGOVNIH
ZNAMK IN TRŽENJA

Ukrep 3.1

Razvoj lokalno tipičnih proizvodov

in

razvijanje 1
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9.800,00

Ukrep 3.2

Razvoj blagovnih znamk

1

10.011,83

Ukrep 3.3

Razvoj trženja

4

57.785,78

Program
4

RAZVOJ UČEČE SE DRUŽBE

Ukrep 4.1

Spodbujanje
izobraževanja

in 2

37.066,31

Ukrep 4.2

Spodbujanje razvoja vseživljenjskega 3
učenja

53.698,86

Ukrep 4.3

Spodbujanje razvoja izobraževanja 2
odraslih

30.868,02

Program
5

RAZVOJ FIZIČNE IN DRUŽBENE
INFRASTRUKTURE

Ukrep 5.1

Fizična infrastruktura

3

42.660,49

Ukrep 5.2

Družbena infrastruktura

3

41.933,00

Program
6

RAZVOJ PODPORNEGA OKOLJA

Ukrep 6.1

Delovanje LAS

Ukrep 6.2

Pridobivanje strokovnih znanj

Ukrep 6.3

Animacija območja

Ukrep 6.4

Razvoj in
institucij

Program
7

RAZVOJ
SODELOVANJA
DRUGIMI OBMOČJI

Ukrep 7.1

Čezmejno sodelovanje

Ukrep 7.2

Medregijsko sodelovanje

usposabljanja

sodelovanje podpornih
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Z

Skupaj vsi končani projekti, z 39
oddanimi zahtevki, do 23. 11.
2012

466.950,04

Skupaj delovanje LAS (izplačani
zahtevki)

131.241,77

SKUPAJ

598.191,81
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0

Število urejenih tematskih poti

136

0

kulturno-turističnih 0

Število novih turističnih kmetij

Število novih
produktov

turistična Število novih ekoturističnih produktov 0

4

4

3

4

8

1

5

14

Razvita
ponudba

Operativni
cilji

nova

Razviti trajnostno turistično-rekreativno ponudbo podeželja z izkoriščanjem naravnih
in kulturnih potencialov.

6

Strateški
cilj

3

6

RAZVOJ TURIZMA Z IZKORIŠČANJEM NARAVNIH IN KULTURNIH POTENCIALOV OBMOČJA

nova Število novih/ohranjenih delovnih 0
mest

6

Program 2

Razvita/ohranjena
delovna mesta

0

Razviti
novi/prenovljeni Število novih/prenovljenih proizvodov
proizvodi/storitve

Operativni
cilji

Realizirano

Razviti inovativne načine uporabe lokalne tradicije pri razvijanju novih proizvodov in
storitev na območju, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta oz. ohranjali obstoječa.

Ciljna
vrednost

Strateški
cilj

Začetna
vrednost

POVEZOVANJE TRADICIJE IN INOVATIVNOSTI PRI RAZVIJANJU NOVIH PROIZVODOV IN STORITEV

KAZALNIKI

Program 1

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

Tabela 21: Evalvacija LRS

100

Število lokalno tipičnih produktov
Število blagovnih znamk

Razviti lokalno tipični produkti

Razvite blagovne znamke

Operativni
cilji

200
8

30

Število novih/prenovljenih programov
usposabljanja
Število dni usposabljanj

Višja usposobljenost

Novi programi usposabljanja

Strateški
cilj

Operativni
cilji

137

Dvigniti raven usposobljenosti ter razviti in uveljaviti vrednote učeče se, inovativne in
odprte družbe, ki je sposobna na podlagi prevrednotenja lastne tradicije razvijati
nove dejavnosti in nove načine življenja in dela.
Število udeležencev usposabljanj

RAZVOJ UČEČE SE DRUŽBE

2

Program 4

0

3

• Razviti medsektorsko povezovanje pri razvijanju in trženju lokalno tipičnih
proizvodov, še posebej turizma, kmetijstva, gozdarstva, obrti, turizma, naravovarstva
in
kulture.
• Razviti lastne blagovne znamke za zagotovitev večje prepoznavnosti proizvodov in
inovativne
trženjske
poti.
• Ohranjati in krepiti specifično podeželsko identiteto območja.

Strateški
cilji

0

RAZVOJ LOKALNO TIPIČNIH PRODUKTOV, BLAGOVNIH ZNAMK IN TRŽENJA

4

120

Program 3

Ustvarjena nova delovna mesta Število ohranjenih/novih delovnih 0
v turizmu in vezana na turizem mest

Povečanje števila turistov (indeks)

80

11

2.421

2

3

4

125

Izboljšana
infrastruktura

Operativni
cilji

LAS pripoznan
razvoja območja

Operativni
cilji
0

138

Krepiti sodelovanje z drugimi območji doma in Evropi ter biti aktiven član nacionalnih
in evropskih mrež.

30

Strateški
cilj

0

1.000

40

100

RAZVOJ SODELOVANJA Z DRUGIMI OBMOČJI

Število izvedenih projektov

Število
udeležencev 0
usposabljanj/animacij/informiranj

s Število izvedenih delavnic

45

10.000

12

Program 7

Uspešno izvedena strategija

Dobra
seznanjenost
pristopom Leader

motor Število članov

Krepiti podporno okolje za razvoj.

Strateški
cilj
kot

RAZVOJ PODPORNEGA OKOLJA

Število prebivalcev, uporabnikov 0
izboljšane fizične infrastrukture

Program 6

Izboljšana fizična infrastruktura

0

Zagotoviti ustrezno družbeno in fizično infrastrukturo za bivanje in delo.

Strateški
cilj
družbena Število novih/prenovljenih objektov

RAZVOJ FIZIČNE IN DRUŽBENE INFRASTRUKTURE

Program 5

39

1.500

44

95

15.000

9

Operativni
cilji
3

Število organiziranih dogodkov za 0
izmenjavo izkušenj znotraj LAS in z
drugimi LAS

5

Število organiziranih dogodkov za 0
izmenjavo izkušenj znotraj LAS in z
drugimi LAS
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4

0

znotraj Število projektov sodelovanja

3

0

transnacionalno Število projektov sodelovanja

Razvito sodelovanje
Slovenije

Razvito
sodelovanje

7

0

9

0

6.655,00

Planinsko
društvo
Dobrna

Ureditev
pohodnih
poti

6.010,00

24.480,00

Društvo
kmetic
Lipa
Vitanje

Tržnica
Vitanje

Skupna
vrednost
projekta
ob oddaji
LIN/NIP v
EUR(z
DDV)

Na poti z Krajevna
Guzajem
skupnost
Prevorje

Prijavitelj
– nosilec

Naziv
projekta

6.655,00

21.591,66

6.468,10

5.755,00

18.596,20

4.007,33

Skupna
Višina
vrednost
upravičenih
projekta ob stroškov ob
zaključku
oddaji
izvedbe (ob poročila
oddaji
poročila)
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2.772,00

10.200,00

2.003,00

Leader
sredstva
ob oddaji
LIN/NIP v
EUR

Tabela 22: Pregled izbranih in izvedenih projektov od leta 2008

PRILOGA 4: PREGLED PROJEKTOV

2.772,00

9.298,10

2.003,00

Višina
oddanega
zahtevka
na
ministrstv
o (EUR)

2.772,00

9.298,10

2.003,00

Višina
izplačaneg
a zahtevka
s
strani
ministrstva
(EUR)

4

oktober
2008–
oktober
2009

12

septembe 6
r 2008–
avgust
2009

avgust
2008–
december
2008

Trajanje
Skupaj
projekta
mesece
(od
v
začetka do
izvedbe)

–
na

Urejena
in
označena krožna
planinska pot »Od
Miklavža
do
Miklavža«,dolžine

Guzajeva pohodna
pot, dolžine 36,9
km

Vzpostavitev
kmečke tržnice z
enotnimi
stojnicami

Izvedba
pridobitev
območju

14.700,00

31.500,00

Razvijanje Razvojna
sposobno agencija
sti
Kozjansko
podeželsk
ega
prebivalst
va
za
aktivno
uporabo
interneta

Izboljšaj
svojo
lokalno
skupnost

Razvojna
agencija
Kozjansko

97.440,00

Občina
Slovenske
Konjice

Dobrote
podeželja
oživljajo
Stari trg

30.935,98

13.360,26

98.288,60

29.557,02

12.229,85

82.152,99
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26.250,00

7.350,00

32.480,00

24.155,79

6.749,93

32.480,00

24.155,79

6.749,93

32.480,00

januar
2009–
december
2009

oktober
2008–junij
2009

11

8

oktober
18
2008–april
2010

Vzpostavljena
mreža sodelovanja
mladinskih
in
ostalih
društev,
izvedenih
5
manjših projektov,
izdelan promocijski

Nadgradnja
internetnega
portala
www.podezelje.co
m – poenostavitev
uporabe
ponudnikom LAS iz
območja, izvedba
delavnic

Urejena tržnica v
starem mestnem
jedru,
štirje
sodobni kioski za
prodajo
ter
osrednji prostor za
druženje

31,3 km

Krajevna
skupnost
Skomarje

Prepletan Zavod
je
niti Etno Eko
preteklos
ti
v
sedanjost
i

Vodovnik
ova
zbirka

7.250,00

37.920,00

6.051,83

38.740,23

5.649,20

34.620,33

142

6.875,00

15.800,00

5.649,20

15.799,97

5.649,20

15.799,97

april
2009–
december
2009

8

septembe 9
r 2008–
junij 2009

Izveden etnološki
tabor in delavnice
prenosov znanj na
mlade generacije
ter
oblikovana
brošura, ki vsebuje
pripovedi ljudi o
življenju
v
1.pol.20.stol.

Urejena
Vodovnikova
zbirka,
izdelan
promocijski
material, izvedene
delavnice, kulturni
dogodek
ob
zaključku projekta

material
in
vzpostavljena
mladinska spletna
stran

Mobilna
lokalna
tržnica

Okoljsko
raziskoval
ni zavod

40.800,00

32.989,32

31.910,75
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13.600,00

12.764,30

12.764,30

april
12
2009–april
2010

Vzpostaviti testno
lokalno
samooskrbo z živili
in
povečati
osveščenost
prebivalstva
o
prednostih lokalne
samooskrbe. V prvi
fazi evidentirana
obstoječa
baza
ponudbe izdelkov
in
pridelkov,
pridobljeni podatki
o
potencialnih
odjemalcih
ter
izvedene
informativne
delavnice. V drugi
fazi
izvedeno
testno delovanje
mobilne tržnice, v
katero
se
je
vključilo
13
ponudnikov ter 20
odjemalcev
z
območja LAS.

Turistično
društvo
Oplotnica

Razvojna
agencija
Kozjansko

Ureditev
tematsko
-učne
poti
Oplotnišk
i vintgar

Kneippovi
parki
podeželja
od
Pohorja
do
Bohorja

35.940,00

20.352,00

19.472,78

20.353,69

17.576,05

17.490,82

144

31.500,00

8.810,00

14.689,83

8.745,41

14.689,83

8.745,41

april
12
2009–april
2010

maj 2009– 12
maj 2010

Izvedene delavnice
s
potencialnimi
nosilci
Kneippovega
parka, strokovna
ekskurzija
z
ogledom primera
dobre
prakse,
izdelane
tipske
idejne zasnove za
ureditev
Kneippovih
aktivnih parkov, ki
so
na
voljo
potencialnim
investitorjem.

Urejena
in
označena tematska
učna pot v dolžini
1,1 km. Urejeni
dostopi do vode,
most čez potok,
počivališča
s
klopmi
ter
opazovalnica.

9.000,00

25.200,00

Učne poti Turistično
po
olepševal
Ponikvi
no
društvo
Ponikva

Obnova
KUD
železnišk Vladko
e postaje Mohorič
v Zrečah

26.431,64

8.608,64

22.104,70

7.343,23

145

10.500,00

3.600,00

10.499,89

3.600,00

10.499,89

3.600,00

marec
2009–
december
2009

9

april
12
2009–april
2010

Na nekdaj delujoči
železniški postaji
se
je
obnovil
peronski del in
čakalnica
ter
opremil prostor z
ustrezno muzejsko
opremo. Izvedeno
peskanje
in
antikorozijska
zaščita obstoječe
vlakovne
kompozicije
in

Urejeni
kraško
vodna učna pot
Stanka Buserja in
geografsko
zgodovinska učna
pot v skupni dolžini
14 km. Poti sta
označeni
s
poučnimi
informativnimi
tablami. Izdelana
večjezična
zgibanka – vodnik
po poteh.

Vinograd
niško
društvo
Šentjur

Razvojni
zavod
Grča
Dobje

Vinograd
nikova
učna klet

Teden
starih
obrti in
običajev v
Dobju

6.480,00

48.200,00

6.928,67

48.200,00

6.305,00

41.773,33

146

3.240,00

20.533,00

3.240,00

20.533,00

3.240,00

20.533,00

marec
2009–
septembe
r 2009

marec
2009–
december
2010

6

12

Na območju občine
Dobje
so
se
evidentirala stara
ohranjena znanja
in veščine, izdelal
register mojstrov
starih obrti in

Vzpostavljena
»Vinogradnikova
učna
klet«
za
potrebe
izobraževanja
članov
dveh
društev
(Vinogradniško
društvo
in
Oldtimer Šentjur).
Klet so očistili,
obnovili, zagotovili
ustrezno
infrastrukturo ter
opremo.

izdelano
promocijsko
gradivo.

Učeče se
podeželje
:
Iz
preteklos
ti
v
sedanjost
za
prihodno
st

Šolski
39.985,00
center
Slovenske
Konjice –
Zreče

39.508,73

37.965,82

147

23.176,00

21.534,21

21.534,21

februar
2009–
septembe
r 2009

7

Za prebivalce LAS
izvedeni
številni
brezplačni
programi
usposabljanj, kot
so:
ohranjanje
podeželja, iskanje
tržnih poti na
kmetijah, okoljske
delavnice,
kulinarika nekoč in
danes,
komunikacija
z

običajev, izvedle
delavnice
za
prenos
še
ohranjenih znanj
na
mlajšo
generacijo. Izveden
Teden starih obrti
in običajev, ki je
tradicionalen
večdnevni
dogodek,
v
katerega
je
vključena večina
krajanov.

Vsaka vas
seže
v
deveto
mesto

16.840,00

Mavrica,
17.495,00
Marijana
Novak s.
p.

Gozdna
Občina
učna pot Dobrna
Dobrna

17.600,00

16.852,65

16.675,90

16.057,00

148

6.665,00

7.275,00

6.665,00

7.275,00

6.665,00

7.275,00

januar
2010–
marec
2011

februar
2010–junij
2011

14

16

Izdana
brošura,
kjer
je
predstavljenih 25
kmetij s svojo
ponudbo
celotnega območja
LAS.
Izvedeno
strokovno srečanje
na temo Kmetija
priložnosti
in

Vzpostavljena in
urejena 2 km dolga
gozdna učna pot,
opremljena
z
informacijskimi
tablami,
s
predstavitvenimi
naravoslovnimi
vsebinami.

gosti, tečaji v tujih
jezikih,
računovodstvo,
restavriranje,
ročno
kovanje,
ročno in strojno
šivanje.

Splošna
knjižnica
Slovenske
Konjice

KUD
Oplotnica

Živi muzej
na
Konjiške
m gradu –
poletje
2010

Ohranjanj
e
etnološki
h
predmeto
v

22.984,00

41.760,00

14.905,70

43.065,30

12.921,92

35.052,74

149

11.940,00

20.880,00

7.753,15

20.880,00

7.753,15

20.880,00

marec
2010–
december
2010

april
2010–
december
2010

9

8

Izvedeno
usposabljanje za
pridobivanje
osnovnih
veščin
restavratorstva.
Evidentirali
in
zbrali
so
se
etnološki predmeti
za potrebe izvedbe
delavnice

Na
Konjiškem
gradu so bile v
poletnih mesecih
leta 2010 izvedene
srednjeveške
delavnice,
seminarji in drugi
dogodki
s
srednjeveško
vsebino.

prihodnosti
ter
objavljenih
več
prispevkov
v
lokalnih
tiskanih
medijih ter na
lokalni TV.

Dodajanj
e
vrednosti
travniški
m
sadovnjak
om
–
Domače
jabolko

KGZS
24.695,00
Zavod
Celje
izpostava
ma KSS
Šentjur in
Slovenske
Konjice

22.689,60

21.241,86

150

12.593,90

11.984,65

11.984,65

septembe 12
r 2010–
septembe
r 2011

Izvedena
predavanja,
razstava starih sort
sadja in prikaz rezi
starih jablan. Na
prireditvi Dobrote
slovenskih kmetij
na Ptuju se je
predstavilo
67
razstavljavcev
s
svojimi
sadnimi
izdelki. Oživilo se je
7
travniških
sadovnjakov
z
zasaditvijo
sadik
visokodebelnih
dreves na območju
LAS ter izdala
brošura z različnimi

restavriranja.
Restavrirani
predmeti
so
vključeni v stalno
razstavno zbirko, ki
je na ogled v
Graščini
v
Oplotnici.

Najdi
svojo pot

Razvojna
agencija
Kozjansko
–
Mladinski
center
Šentjur

24.196,00

23.678,92

21.224,23

151

20.180,00

20.180,00

20.180,00

januar
2010–
avgust
2011

19

jedi

iz

Pripravljen
program
za
podporo mladim,
vzpostavljena
mladinska
svetovalna pisarna
v
Šentjurju,
usposobile so se
osebe
za
svetovanje mladim
ter izvedena dva
mladinska
raziskovalna
projekta na temo
izdelave strategij in
modelov
ustvarjalnih
in
uspešnih ljudi ter
uspešni
načini
učenja.

recepti
jabolk.

Od
Krajevna
Rifnika do skupnost
Rifnika
Rifnik

57.989,00

57.195,92

48.975,45

152

24.487,00

24.487,00

24.487,00

april
2010–
avgust201
1

16

Vzpostavljena
povezava
med
muzejsko
zbirko
Zakladi Rifnika, ki
se
nahaja
v
Zgornjem
trgu
Šentjur
in
Arheološkim
muzejem Rifnik, ki
se
nahaja
na
prostem na hribu
Rifnik nad mestom
Šentjur. Uredil se
je
prireditveni
prostor Turistično
informacijske
pisarne
Rifnik,
oblikovane
informativne table,
promocijska
zgibanka
ter
integralni turistični
produkt.

Razvojni
zavod
Grča
Dobje

Apiterape
vtski
čebelnjak
in
čebričenj
e
–
Wellness
natur
Kozjanske

18.764,16

Šolski
43.914,80
center
Slovenske
Konjice –
Zreče

Z
znanjem
do kruha

153

8.680,00

12.621,60

8.680,00

12.578,85

8.680,00

12.578,85

8

maj 2011– 7
december
2011

april
2011–
december
2011

Postavljen
je
apiterapevtski
čebelnjak
v
tradicionalnem
slogu,
kjer
je
možno
spoznati
čebelo,
čebelarjenje
in
čebelarske
produkte. Prostori

Izvedeni
različni
brezplačni
programi
usposabljanj
s
področja
avtohtone
kulinarike, šivanja,
komuniciranja,
tujega
jezika,
kaligrafije,
konzervatorstva,
zeliščarstva
ter
strojnih znanj za
prebivalce
območja LAS, po
pristopu »poslušaj
– poskusi sam«.

154

6.938,48

6.938,48

6.938,48

april
2011–
oktober
2011

6

Osrednja prireditev
»Podeželje
se
predstavi« v sklopu
tradicionalnega
Šentjurjevega
–
namen:predstaviti
govedorejo
kot
najpomembnejšo
živinorejsko
panogo na tem
področju. Izvedene
motivacijske
delavnice na temo
predelave mleka in
možnosti prodaje
svežega mesa na

14.954,70

Podeželje
se
predstavi

Govedore
jsko
društvo
Šentjur

na
Kozjanski
domačiji so urejeni
tako,
da
omogočajo
izvajanje
čebričenja
in
hidroterapije.
Urejena
je
Kneippova
masažna pot z
zeliščnim vrtom.

domačije

Ozavešča LT-KA
nje
d.o.o.,
občanov
Oplotnica
o
koristnost
i uporabe
biomase

20.400,57

155

9.800,00

9.800,00

9.800,00

maj 2011– 6
november
2011

Glavni
namen:osvestiti in
izobraziti
prebivalstvo
o
pomenu biomase
ter odgovornem
odnosu do okolja.
Evidentirale so se
možne lokacije za
zbiranje biomase v
vseh
krajevnih
skupnosti
na
območju
LAS,
možni
skrbniki
zbirnih centrov ter
možni
zbiralci
biomase, ki bi jo
brezplačno pobirali
pri občanih za
potrebe
pridobivanja
t.i.

kmetiji.

24.745,64

35.807,10

Športni
Športno
park
– etnološko
igrišče
društvo
Slivnica

Rudniki,
Občina
premogo Zreče
vniki in
kamnolo
mi
v

156

14.350,00

10.400,00

14.350,00

10.400,00

14.350,00

10.400,00

junij
2011–
februar
2012

7

maj 2011– 4
septembe
r 2011

Izdana
monografija,
ki
celovito zajema še
ohranjene podatke
o

Vzpostavitev
urejenega prostora
za
druženje,
animacijo
in
rekreacijo otrok in
mladine. Ureditev
športnega igrišča,
ki je opremljen s
sanitarijami.
Urejena dovozna
pot in okolica
igrišča
ter
vzpostavljen park
za otroke.

zelene energije.

157

11.000,00

11.000,00

april
2011–
februar
2012

10

Urejen
kletni
prostor župnišča,
namenjen
predstavitvi načina
življenja
domačinov,
in
obstoječa
ponudba.
Predstavljena
kulinarika Zreškega
Pohorja ter že
pozabljene obrti,
šege in navade.
Kletni
prostor
predstavlja
vsebinsko
dopolnitev
zgornjega
dela
župnišča
z
Vodovnikovo
zbirko – urejena v
okviru
prvega

11.000,00

Vsakdanji Krajevna
ki
in skupnost
prazniki
Skomarje
Skomarja
nov– VIP
Skomarja
nov

25.556,09

rudarstvu,premogo
vništvu
in
kamnolomstvu v
Dravinjski dolini.

Dravinjski
dolini –
Monograf
ija

Do znanja Ljudska
preko
univerza
izobražev Šentjur
anja
–
marketin
g, trženje,
pr,
računalni
štvo

46.971,81

158

24.118,09

24.118,09

24.118,09

januar
2010–
januar
2012

24

Izveden brezplačen
program
izobraževanja, ki je
temeljil
na
vsebinah
vseživljenjskega
učenja,
ki
spodbujajo
izboljšanje
turistične
promocije, trženja
na
podeželju,
razvoj dopolnilnih
dejavnosti
in
prispevajo
k
splošni računalniški
pismenosti
med
odraslimi.

razpisa LAS.

Planinsko
društvo
Zreče

Občina
Dobje

Združenje
zahodnoš
tajerske
pokrajine

Srčkova
učna pot

Z
objektivo
m na lov

Dotik
spomina

10.992,00

12.096,00

34.657,21

159

4.969,00

5.208,00

15.000,00

4.968,73

5.208,00

15.000,00

4.968,73

5.208,00

15.000,00

oktober
2011–
december
2012

marec
2010–
marec
2012

januar
2010–
marec
2012

14

24

26

Izvedba programa
s petimi predavanji
za širšo javnost na
temo/problematik

Glavni cilj projekta
je urediti dve učni
poti in z možnostjo
foto lova prispevati
k izobraževanju in
osveščanju
obiskovalcev.

Urejena tematska
učna pot, ki poteka
mimo 13 zanimivih
točk z naravnimi in
kulturnimi
znamenitostmi.
Povezane
v
tematsko učno pot
predstavljajo učni
poligon
za
spremljanje
dogodkov v naravi
in za razvijanje
kulture bivanja v
okolju.

160

3.992,00

3.992,00

septembe 10
r 2011–
julij 2012

Večjezični
informativnoturistični portal o
Guzaju
(www.guzaj.si) je
namenjen celostni
predstavitvi
in
promociji
razbojnika Guzaja v
štirih
jezikih
(slovenskem,
angleškem,
nemškem
in
italijanskem jeziku)
širši slovenski in
tuji javnosti, na
inovativen način s
pomočjo sodobnih
komunikacijskih
sredstev,izobražev

3.992,00

Večjezični Sama
informati Navitasd.
vnoo.o.
turistični
portal o
Guzaju

11.976,00

e
demence
v
družbi ter izdaja
ilustrirane brošure
z osmimi stranmi
»Babi
postaja
čudna,
vse
pozabi!«

za pomoč
pri
demenci
Spominčic
a

Prav lepo Marijana
je res na Novak
deželi
s.p.

42.890,00

161

11.601,00

11.580,89

11.580,86

junij
2011–maj
2012

11

Izdaja
barvnega
kataloga
s
ponudbo
kmetij
območja LAS –
ponudba kmetij bo
predstavljena po
tematskih sklopih
ponudbe, izšel bo v
več
jezikih:
slovenskem,
angleškem,
nemškem,
francoskem
in
italijanskem;
predstavitev
ponudbe kmetij po
tematskih sklopih v
lokalnem časopisu;

alno-ustvarjalni
delavnici za otroke,
vključevanje
lokalnih
ponudnikov
in
spletne povezave,
promocija in javna
predstavitev
projekta.

Krepitev
TD
dediščins Vitanje
ke
skupnosti
v Vitanju,

10.260,00

8.768,32

10.159,00

12.450,00

Sanitarna
oskrba
obiskoval
cev
Slivniškeg
a jezera

Janja
Polenšek
s.p.

9.929,74

Aktivni v Klub
12.052,68
naravi
ribičev v
Oplotnici

162

6.576,24

7.111,30

7.447,31

6.576,24

7.111,30

7.447,31

6.576,24

7.111,30

7.447,31

junij
2012–
marec
2013

junij
2012–
septembe
r 2012

9

3

maj 2012– 4
septembe
r 2012

Izvedeni
dve
delavnici,
namenjeni krepitvi
dediščinske
skupnosti,

Zagotovljena
in
urejena sanitarna
ponudba
obiskovalcem
Slivniškega jezera.

Urejeni
trije
prostori,
namenjeni
aktivnosti v naravi
za
oddih
in
druženje
ob
potoku.

strokovno srečanje
na temo razvoja
podeželja
in
mreženja
ponudnikov
na
območju LAS.

19.977,00

163

12.985,05

12.985,05

12.985,05

april
2012–
marec201
3

11

maj 2012– 9
februar
2013

Označena
in
urejena pot 20 km,
izdelanih 11 tabel s
poučno vsebino o
naravni in kulturni
dediščini, izvedene
promocijske
aktivnosti.

23.276,40

4.556,95

Rekreativ PD
no učna Slivnica
pot
s pri Celju
klopce na
klopco

4.556,95

Postavljen
informacijski
terminal – točka
VSEVED,
ki
zagotavlja 24-urni
dostop do želenih
informacij.

4.581,26

7.150,00

Informaci TOD
jska točka Ponikva
VSEVED

6.108,34

mladinski
raziskovalni tabor,
dokumentacijsko
in fizično varstvo
dediščine.

Znanje
preteklos
ti
uporabim
o danes
za boljšo
prihodno
st

RA
Kozjansko

Po poteh Marija
izročila – Plemenita
zapisi
š
ljudskega
pripoved
ništva iz
Dobja pri
Planini

Pod
dežnikom
kulturne
dediščine
v turizmu

9.835,00

55.240,00

9.156,83

46.598,00

164

6.867,62

27.958,80

6.830,86

27.958,80

6.830,86

27.958,80

junij
2012–
januar
2013

7

maj 2012– 7
december
2012

Izdani
dve
samostojni
avtorsko literarnolikovni deli, ki se
navezujeta
na
izročilo iz lokalnega
okolja in tako
predstavljata
etnološko,
zgodovinsko,leposl
ovno in turistično-

Izdelani in izdani
turistični materiali
z
namenom
povečanja obiskov
turistov
na
območju, ureditev
in
označitev
kulturnih
in
zgodovinskih
spomenikov, izdaja
pesmarice
in
didaktične
slikanice
ter
izvedba literarnokreativne
delavnice.

38.389,67

Romanca 17.166,55
Rečnik –
dopolniln
a
dejavnost
na kmetiji

Spoštova Staška
nje
Buser
dediščine
–
krogotok
tradicije,
znanja in

Prek
spleta od
oreha do
turizma

31.425,21

14.305,48

165

20.416,87

10.013,48

20.416,87

10.013,75

20.416,87

10.013,75

junij
2012–
februar
2013

april
2012–
septembe
r 2012

8

5

Postavitev
lesenega skednja
ter
ureditev
prostora
za
razstave
in
izvajanje delavnic o
lončarstvu,

Ureditev
razstavnopromocijskega
prostora,
oblikovana
in
izdelana embalaža
za 4 darilne sete,
oblikovanje
in
vzpostavitev
spletne
strani,
izvedba
promocijskega
dogodka in izvedba
dveh
sejemskih
nastopov.

promocijsko
gradivo.

Za
Občina
čistejše
Dobje
okolje v
občini
Dobje

42.319,00

35.265,83

166

21.159,50

8.423,23

21.159,19

8.423,23

21.159,19

8.423,23

april
2012–
december
2012

junij2012–
februar20
13

8

8

Izgradnja
ene
rastlinske čistilne
naprave
ter
vgradnja
male
komunalne čistilne
naprave
tipa
ROTO-SBR,
ki
predstavljata
primer
dobre
prakse
čiščenja
odpadnih voda s
pomočjo
alternativnih

Vzpostavitev
informacijske
strani v lokalnem
časopisu,
izdan
katalog,
izvedba
strokovnega
srečanja
ter
promocijske
aktivnosti.

16.125,50

Zvedel
sem
nekaj
novega

Marijana
Novak
s.p.

izvajanje delavnic
ter
izdelava
skupnegaestetskeg
a spominka kraja.

sodobnos
ti

*trajanje
projekta
+ končni
cilj

167

povprečna
LAS

povprečna
projekta

vrednost

12658,06

594.928,7
3

26507,70

1.245.861
,88

sredstva

12039,02

565.834,0
2
0,45

povprečno trajanje projektov

10,38

47

488

tehnologij
na
področju razpršene
poselitve.

PRILOGA

5:
ADMINISTRATIVNA
USTREZNOST
IN
UPRAVIČENOST – ADMINISTRATIVNA MERILA

Tabela
23:
ADMINISTRATIVNA
ADMINISTRATIVNA MERILA

USTREZNOST

Vrsta preverjanja ocenjevanja
1. Ovojnica je pravilno označena (prijavitelj,
oznaka ne odpiraj, naslovnik).

IN

UPRAVIČENOST

–

Opombe
Da/ne.

Če ne, zavrniti.

2. Prijava je prispela v rokih določenih z javnim
povabilom.

Da/ne.

Če ne, zavrniti.

3. Vloga je predložena v 1 tiskanem izvirniku in
v elektronski obliki.

Da/ne.

Če ne, zavrniti.

4. Elektronska verzija je enaka izvirniku.

Da/ne.

Če ne, zavrniti.

5. Vloga je popolna: prijavnica (vsebinski in
finančni del) je v celoti izpolnjena in podpisana

Da/ne.

Če ne, zavrniti.

6. Projekt se začne/zaključi v rokih predvidenih
z javnim povabilom.

Da/ne.

Če ne, zavrniti.

7. Projekt se izvaja na območju LAS.

Da/ne.

Če ne, zavrniti.

(izvirnik).

Tabela 24: Izločitveni kriteriji

Kriterij
Izpolnjevanje zahtevkovv
1. Skladnost projekta z razvojnimi usmeritvami na lokalni,
Če ne, se projekt izloči.
nacionalni in EU ravni.
DA.
NE.
2. Skladnost projekta z lokalno razvojno strategijo.
Če ne, se projekt izloči.
DA.
NE.
3. Projekt se nahaja na območju LAS.
DA.
NE.

Če ne, se projekt izloči.

4. Aktivnosti projekta so se že pričele izvajati.
DA.
NE.

Če da, se projekt izloči.

5. Ali je predvideno financiranje projekta iz drugih EU
Če da, se projekt izloči.
skladov?
DA.

NE.

6. Ali so aktivnosti projekta skladne z veljavnimi
Če ne, se projekt izloči.
zdravstvenimi in okoljskimi standardi?
DA.
NE.
7. Zaradi izvajanja projekta bodo ogrožena obstoječa
Če da, se projekt izloči.
delovna mesta.
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DA.

NE.

8. Ali so zagotovljena ustrezna finančna sredstva za
Če ne, se projekt izloči.
izvedbo projekta?
DA.
NE.
9. Projekt v lokalnem
inovativnega, novega.
DA.

okolju

predstavlja

nekaj

Če ne, se projekt izloči.

NE.

Tabela 25: Splošni kriteriji

Možno
št. točk

Kriterij
10. Projekt prispeva k skladnemu razvoju območja LAS.
Da, vsaj 50 % območja. (10 točk)
Da, vendar za manj kot 50 % območja. (5 točk)
Ne. (0 točk)
11. Vključenost lokalne skupnosti v pripravo in izvedbo projekta.
V pripravo in izvedbo so vključeni predstavniki vseh treh sektorjev.
(10 točk)
V pripravo in izvedbo so vključeni predstavniki le dveh sektorjev.
(5 točk)
V pripravo in izvedbo so vključeni predstavniki le enega sektorja.
(3 točke)
12. Ali izvedba projekta predvideva vključevanje lokalnih virov (človeških,
finančnih, materialnih …)?
Da, več kot 50 % potrebnih virov. (10 točk)
Da, manj kot 50 % potrebnih virov. (5 točk)
Ne. (0 točk)
13. Koristnost projekta za prebivalce na območju.
Pozitiven vpliv na kakovost življenja na večjem delu območja.
(10 točk)
Pozitiven vpliv na kakovost življenja, vendar na manjšem delu
območja. (5 točk)

10

10

10

10

Rezultati projekta nimajo vpliva na kakovost življenja. (0 točk)
14. Ali se bo po zaključku projekta nadaljevalo z aktivnostmi, začetimi
med izvajanjem projekta?
Da, načrtuje se nadgradnja projekta. (10 točk)
Da, z nekaterimi aktivnostmi se bo nadaljevalo tudi po zaključku
projekta. (5 točk)
Ne. (0 točk)
15. Ali obstaja možnost prenosa znanj, izkušenj in idej?
Da, predvideva se prenos rezultatov ter izvedba skupnih projektov.
(10 točk)
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10

10

Predvideva se le prenos rezultatov kot ogled primerov dobrih praks.
(5 točk)
Ne. (0 točk)
16. Ali projekt v celoti prispeva k ohranjanju okolja?
Da, projekt v celoti pozitivno vpliva na ohranjanje okolja. (10 točk)
Projekt delno pozitivno vpliva na ohranjanje okolja. (5 točk)

10

Projekt nima vpliva na okolje. (0 točk)
17. Ali projekt vpliva na ustvarjanje, ohranjanje delovnih mest?
Da, ustvari, ohrani se več kot 1 delovno mesto. (10 točk)
Da, ustvari, ohrani se eno delovno mesto. (5 točk)
Ne, ne ustvari, ne ohrani se nobeno delovno mesto. (0 točk)
18. Nosilec projekta je ustrezno strokovno usposobljen ter zmožen izvesti
projekt.
Da. (5 točk)
Ne. (0 točk)

10

5

19. Ali obstaja na območju potreba po izvedbi projekta oziroma je projekt
zaželen?
Da. (5 točk)
Ne. (0 točk)

5

20. Projekt daje enakopravno možnost vključitve vsem posameznikom in
družbenim skupinam v lokalnem okolju.
Da. (5 točk)
Ne. (0 točk)

5

21. Projekt je namenjen mladim/ženskam/dolgotrajnobrezposelnim/
zaposlenim na družinskih kmetijah na območju.
Da. (5 točk)
Ne. (0 točk)

5
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