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dr. Jože Podgoršek, minister 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana 

Zadeva: Predlog za spremembo JR za Podukrep 19.3 – podaljšanje obdobja vlaganja vlog 

 

UO Društva za razvoj slovenskega podeželja in Komisija za CLLD pri društvu sta po javni predstavitvi v 
torek 7.12.2021 ponovno pregledali dokumentacijo JR za Podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine in ugotovili, da je kljub negativnemu stališču ministrstva do 
podaljšanja razpisa, zaradi več razlogov potrebno vztrajati pri podaljšanju le tega. Zato je bil sprejet 

sklep, da se na MKGP in AKTRP ponovno poda predlog za spremembo JR za Podukrep 19.3. Priprava in 

izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.  

Predlagamo, da se podaljša obdobje vlaganja vlog na javni razpis do 15. aprila 2022 iz 
naslednjih razlogov: 

 

- V javnem razpisu je velik poudarek na novi ciljni skupini - ekološki kmetje, kar zahteva veliko 
več aktivnosti v lokalnem okolju. Kvalitetno vključevanje ekoloških kmetij bo prispevalo k dosegi 

zastavljenih ciljev povezanimi z uresničevanjem EU politik na področju eko kmetovanja.  
- Hitenje s pripravo vlog bo imelo za posledico slabo pripravljene in nedomišljene projekte, kar 

lahko povzroči nepopravljivo škodo za naprej, tudi pri dosegi ostalih ciljev znotraj strateškega 
načrta SKP2023+ in pri uresničevanju ciljev zapisanih v ANEK 2027. AKTRP bo posledično imel 

več dela pri pregledovanju in dopolnjevanju vlog.  
- Zastavljena merila močno spreminjajo do sedanjo tehniko priprave projektov sodelovanja, so 

tudi novost za strokovne službe MKGP in ARSKTRP, kar je bilo opaziti tudi na predstavitveni 

delavnici. Ostalo je kar nekaj odprtih vprašanj, na katera nismo dobili konkretnih odgovorov 
- Rok za črpanje tranzicijskih sredstev je junij 2025, zato je nerazumljivo hitenje MKGP.  

 
S hitenjem ne bomo pridobili nič, le slabo voljo in nezaupanje ekokmetov v kme tijsko politiko, saj bodo 

projekti slabše pripravljeni.  

Vaše pojasnilo, da bi se v primeru podaljšanja roka za vložitev vlog, rok za dopolnjevanje s strani LAS 

in odločanje s strani ARSKTRP prestavilo v poletni čas nima nobene osnove in ne more biti izgovor za 
zavrnitev našega predloga, saj smo LASi tudi v času dopustov in počitnic dosegljivi in izvajamo vse 

načrtovane naloge. 

Predlagamo, da se rok oddaje vlog podaljša na način, kar z vidika časovnice MKGP pomeni, da bodo 
odločbe izdane  v septembru 2022. Z izvedbo projektov lahko začnemo jeseni 2022 in jih zaključimo v 

predpisanih rokih do leta 2025. 
 

 
Predsednik Komisije za CLLD      Predsednik DRSP: 

 
      Roman Medved           Aleš ZIDAR 
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