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Zadeva: Predlog sprememb Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja 

 

V skladu z vašim pozivom in javno obravnavo pošiljamo pripombe na predlagano spremembo Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja. 

 

Številka člena, 
odstavek 

62a. člen – 1. odstavek 
(vlaganje vlog na javni razpis za podukrep 19.3. 

Sedanji tekst  (1) Za odobritev operacije iz tega podukrepa mora posamezni LAS vložiti vlogo v skladu 
s 45. členom te uredbe. 

Predlog 
spremembe 
člena 

(1) Za odobritev operacije iz tega podukrepa vlogo odda vodilni partner projekta. 
Partnerski LASi oddajo v e-kmetijo finančni načrt za svoj LAS in ostala specifična 
dokazila za izvedbo projekta na svojem območju. 

Obrazložitev 
predloga 

Sedanji način vlaganje vlog za 19.3 je administrativno zahteven in negospodaren. 
Posamično oddajanje vlog s strani LAS, ki sodelujejo v istem projektu predstavlja 
podvajanje dela na lokalni ravni, kot tudi na AKTRP, saj dobi agencija v pregled 
dokumentacijo, ki je v veliki meri enaka pri vseh LAS, ki so vključeni v posamezen projekt 
sodelovanja. Sedanji način prijave je tudi v nasprotju z logiko izvajanja partnerskih 
projektov, kjer se praviloma določi vodilni partner in se projekt pripravi kot enovit projekt 
in ne kot seštevek posameznih projektov. V javnem pozivu in prijavnici mora biti 
omogočena priprava enotne vloge v skladu z zahtevanimi kriteriji iz 60. člena uredbe. 

 

 

 

Številka člena, 
odstavek 

62b. člen 
(obravnava vlog na javni razpis za 19.3. 

Sedanji tekst  
Predlog 
sprememb 

Doda se odstavek: 
ARSKTRP obravnava in ocenjuje vloge vseh LAS, ki sodelujejo v istem projektu kot 
enotno vlogo. 

Obrazložitev 
predloga 

Sedanji način obravnave vlog vsakega posameznega LAS, ki odda vlogo na javni poziv je 
neprimeren, saj se vloge ne obravnavajo kot enoten projekt. Po naših informacijah 
vloge za posamezen projekt ocenjujejo tudi različni kontrolorji, zaradi česar se 
posamezne vloge istega projekta različno vrednotijo in ocenjujejo.  
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Številka 
člena, 
odstavek 

32. člen, 8 odstavek 
 
 

Sedanji tekst ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, 
obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila 
odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o 
sofinanciranju. 
 

Predlog 
sprememb 

Osmi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije 
najkasneje v roku štirih (4) mesecih od datuma prejema operacij v odobritev, 
obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila 
odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o 
sofinanciranju.« 
  

Obrazložitev 
predloga 

Potrebno je določiti roke v katerih morata ARSKTRP in MGRT izvesti svoje 
aktivnosti / postopke, saj nekateri člani čakajo na odgovor tudi do 8 mesecev; Roki 
za izvedbo naj bodo enaki, kot veljajo za projekte sodelovanja LAS. 

 

  
Številka 
člena, 
odstavek 

44. člen 
 

Sedanji tekst (postopki za izplačilo) 
(1) LAS za izplačilo nepovratne javne podpore iz podukrepa "Podpora za tekoče 
stroške in stroške animacije" vlaga zahtevke za izplačilo na podlagi odločbe o 
potrditvi SLR in LAS iz 16. člena te uredbe v skladu s postopki glavnega sklada. 
(2) LAS lahko na naslov glavnega sklada letno vloži največ tri zahtevke za izplačilo. 
Zahtevke za izplačilo lahko vloži v roku 30 dni po preteku naslednjih mejnikov, in 
sicer 31. marec, 31. julij in 30. november. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 
v skladu s četrtim odstavkom 46. člena te uredbe. 
 

Predlog 
sprememb 

V 44. členu se doda nov, četrti (4) odstavek: 
»(4) Zahtevke za izplačilo nepovratne javne podpore iz podukrepa "Podpora za 
tekoče stroške in stroške animacije" ARSKTRP oziroma MGRT pregleda najkasneje 
v roku štirih (4) mesecih od datuma prejema zahtevka.« 
 

Obrazložitev 
predloga 

Potrebno je določiti roke v katerih morata ARSKTRP in MGRT izvesti svoje 
aktivnosti / postopke, saj nekateri člani čakajo na pregled tudi do 11 mesecev, 
posledično pride do nelikvidnosti za potrebe delovanja LAS; Roki za izvedbo naj 
bodo enaki, kot veljajo za projekte sodelovanja LAS.  

 

 Dopolnitev 7. odstavka 36. člena (RDEČE) 
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Številka 
člena, 
odstavek 

 

Sedanji tekst  
Predlog 
sprememb 

Uskladitev navedb v 36. in 58. členu 
 
Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v 
vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe. 
Kadar je upravičenec do podpore, ki vključuje naložbo, član LAS, le-ta postane 
lastnik naložbe. 
 

Obrazložitev 
predloga 

S spremembo Uredbe (ULRS, 72/2017) je z 2. odstavkom 58. člena je omogočeno, 
da so upravičenci poleg LAS lahko tudi člani LAS, zato se predlaga, da so tudi člani 
LAS, lahko upravičenci kadar operacija vključuje naložbo. 

 

 

Ljubljana, 14.10.2019 

 

 

Predsednik DRSP 

Aleš Zidar 

 

 


