PREDLOG
EVA: 2019-2330-0047
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18) se v 9. členu tretji odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(3) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom ali drugo alinejo sedmega odstavka 16. člena
te uredbe, je vodilni partner oziroma član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prejemnik pomoči
de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.«.
2. člen
V 10. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če se projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se šteje, da so upravičeni
stroški iz 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka tega člena stroški iz 2.6 oddelka II. dela Smernic za
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, razen (576) točke.«.
3. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo »podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 16. člena te
uredbe« nadomesti z besedilom »projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo«.
4. člen
V 16. členu se sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(7) Če se projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se podpora za upravičene
stroške iz:
- 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka 10. člena te uredbe dodeli kot pomoč v skladu z določbami 3.
poglavja I. dela in 2.6. oddelka II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
- 3. in 5. točke petega odstavka 10. člena te uredbe dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom tega člena ali drugo alinejo prejšnjega
odstavka, se pomoč de minimis dodeli članu partnerstva iz prvega ali drugega odstavka 9. člena te
uredbe, pri čemer znesek pomoči, ki se dodeli posameznemu članu partnerstva, ne sme presegati
skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
5. člen
V 25. členu se v drugem odstavku v 5. točki besedilo »celotno kmetijsko površino« nadomesti z
besedilom »površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani«.
V tretjem odstavku se za besedilom »pogojev iz« doda besedilo »5. točke prvega odstavka tega
člena,«.
6. člen
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom ali drugo alinejo sedmega odstavka 38. člena
te uredbe, je vodilni partner oziroma član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prejemnik pomoči
de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.«.
7. člen
V 32. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če se projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se šteje, da so upravičeni
stroški iz 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka tega člena stroški iz 2.6 oddelka II. dela Smernic za
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, razen (576) točke.«.
8. člen
V 33. členu se v drugem odstavku besedilo »podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 38. člena te
uredbe« nadomesti z besedilom »projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo«.
9. člen
V 38. členu se sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(7) Če se projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se podpora za upravičene
stroške iz:
- 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka 32. člena te uredbe dodeli kot pomoč v skladu z določbami 3.
poglavja I. dela in 2.6. oddelka II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
- 3. in 5. točke petega odstavka 32. člena te uredbe dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom tega člena ali drugo alinejo prejšnjega
odstavka, se pomoč de minimis dodeli članu partnerstva iz prvega ali drugega odstavka 31. člena te
uredbe, pri čemer znesek pomoči, ki se dodeli posameznemu članu partnerstva, ne sme presegati
skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
10. člen
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z odločbo o pravici do sredstev se članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prizna
pravica do povračila po posameznih vrstah upravičenih stroškov v skladu s petim odstavkom 10.
člena, tretjim odstavkom 20. člena, petim odstavkom 32. člena ali tretjim odstavkom 42. člena te
uredbe, pri čemer se upošteva finančna konstrukcija predloženega projekta.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
11. člen
V 55. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podpora iz šestega odstavka 16. člena, druge alineje sedmega odstavka 16. člena, tretjega
odstavka 19. člena, šestega odstavka 38. člena, druge alineje sedmega odstavka 38. člena ali tretjega
odstavka 41. člena te uredbe, dodeljena kot pomoč de minimis, se lahko združuje z drugimi pomočmi
de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
12. člen
V 58. členu se v prvem odstavku v 14. in 15. točki besedilo »gre za projekt iz osmega odstavka 16.
člena ali iz osmega odstavka 38. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »se projekt iz 6. ali 28.
člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje pogoja iz 4. točke prejšnjega
odstavka, ga ARSKTRP v treh mesecih po zaprtju javnega razpisa pozove, da poravna zapadle

davčne obveznosti do države v 8 dneh od vročitve poziva. Če ima upravičenec do podpore naslednji
dan po preteku roka za poravnavo zapadlih davčnih obveznosti 50 eurov ali manj zapadlih
neporavnanih davčnih obveznosti do države, se šteje, da izpolnjuje pogoj iz 4. točke prejšnjega
odstavka.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v drugem stavku besedilo »gre za
projekt iz osmega odstavka 16. člena ali iz osmega odstavka 38. člena te uredbe« nadomesti z
besedilom »se projekt iz 6. ali 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
13. člen
V 59. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje pogoja iz 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, ga ARSKTRP v treh mesecih po vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
pozove, da poravna zapadle davčne obveznosti do države v 8 dneh od vročitve poziva. Če ima
upravičenec do podpore naslednji dan po preteku roka za poravnavo zapadlih davčnih obveznosti 50
eurov ali manj zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države, se šteje, da izpolnjuje pogoj iz 4.
točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(9) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje pogojev iz 1., 3. do 8. in 15. točke
prvega odstavka prejšnjega člena, se zahtevek za izplačilo sredstev v delu, ki se nanaša na tega
člana partnerstva, zavrne.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
14. člen
V 61. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V odločbi o pravici do sredstev se določi skupna vrednost posameznih zahtevkov za izplačilo
sredstev za vse člane partnerstva, ki so upravičenci do podpore.«.
15. člen
V 63. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Informacije o državni pomoči iz (128) točke Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje se
objavijo spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence,
pri čemer so informacije o tej shemi pomoči dostopne splošni javnosti brez omejitev najmanj deset let
od datuma dodelitve pomoči in vključene v letno poročilo o državni pomoči.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začeti postopki)
(1) Glede vlog, vloženih na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 68/17 in 71/18), se za upravičence do podpore uporabljajo pogoji iz spremenjenega 54., 58.,
59. in 61. člena uredbe.
(2) Glede zahtevkov za izplačilo sredstev, vloženih na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi
Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 19/17), Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17) in Uredbe o
izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18), se za upravičence do podpore uporabljajo pogoji iz
spremenjenega 58. in 59. člena uredbe.
17. člen

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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