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Spletni seminar: osnove splošnega upravnega postopka in uporaba 
pravil javnega naročanja za LAS 
 
 
Opis spletnega seminarja: 
LAS se pri svojem delu srečujejo tudi z vprašanji s področja pravil splošnega upravnega 
postopka in pravil javnega naročanja in sicer tako z vprašanji, kdaj so ta pravila za LAS 
sploh relevantna, če so, kdaj in kako jih uporabiti in katera sploh so ključna pravila obeh 
postopkov. Na ta vprašanja bo odgovoril spletni seminar v trajanju 1,5 ure. Seminar je 
prilagojen potrebam LAS, oblikovan pa je bil tudi na podlagi ugotovitev Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, da bi veljalo ta znanja dopolniti.  
Seminar sta pripravila Društvo za razvoj slovenskega podeželja in CNVOS – Center za 
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. 
 
Program: 
Splošni upravni postopek 

1. Kdaj LAS mora uporabiti pravila splošnega upravnega postopka (po Zakonu o 
splošnem upravnem postopku – ZUP)? Kdaj se takšna pravila uporabljajo zgolj 
smiselno? Ali veljajo vezanost na ZUP za vse LAS enako? 

2. Uporaba pravil splošnega upravnega postopka v postopku javnega poziva (objava 
javnega poziva, dopolnitve, sklepi organov LAS, obvestila prijaviteljem, postopki 
pritožbe…). 

3. Vodenje dokumentacije LAS in splošni upravni postopek. 
4. Vsebina obvestila prijaviteljem skozi oči splošnega upravnega postopka. 
5. Vprašanja in odgovori.  

 
Pravila javnega naročanja: 

6. Za koga veljajo pravila javnega naročanja in hiter pregled osnovnih pravil tega 
postopka. Pravila javnega naročanja in Uredba CLLD. 

7. Kdaj pravila javnega naročanja veljajo za LAS, za vodilnega partnerja in kdaj za 
prijavitelje (izvajalce) operacij.  

8. Vprašanja in odgovori.  
 
Prosimo, da vprašanja in vaše primere posredujete že ob prijavi, da bomo odgovore 
vključili v posamezne sklope seminarja. V zadnjem delu pa bo čas tudi za odgovore na 
dodatna vprašanja. 
 
Način dela: 
Seminar bo potekal preko spleta, kar pomeni, da vsak udeleženec potrebuje računalnik, 
povezan v splet in zvočnik. Druge tehnične podrobnosti ali zahteve bomo sporočili pred 
seminarjem. 
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Termin in trajanje: 
V sredo, 3. 10. 2018 od 9:30 do 11:00. 
 
Cena: 
Za do dva predstavnika člana DRSP je udeležba brezplačna, saj stroške krije društvo iz 
članarine in drugih virov.  
Cena za druge udeležence seminarja znaša 40,00 EUR + DDV na udeleženca. Račun bo 
izstavil CNVOS. 
 
Prijava na delavnico: 
27. 9. 2018 po elektronski pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.  
 
 
 
 
 
Aleš Zidar, 
Predsednik DRSP 

Matej Verbajs, 
vodja pravne službe CNVOS 
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