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Uvodna obrazložitev dopolnitve 2. spremembe
LAS Vipavska dolina objavlja na podlagi sklepa upravnega odbora LAS z dne 07. 05. 2020
spremembo 3. javnega poziva za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 - 2020 sofinanciranih s sredstvi
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP / UKREP LEADER), ki je bil
objavljen 10. januarja 2020. Upravni odbor LAS Vipavska dolina je po uradnem zaprtju javnega
poziva dne 07. 05. 2020 s potrditvijo sklepa št. 3 formalno zadostil tolmačenju MKGP z dne
05. 05. 2020 glede uporabe določil Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ) pri rokih za oddajo vlog na javne pozive LAS.
Rok zaprtja javnega poziva, 30. 04. 2020, ki se je iztekel v času veljave ZZUSUDJZ, ne velja.
Rok za oddajo vlog se podaljša tako, da se izteče osmi (8) dan od dneva prenehanja ukrepov
vezanih na ZZUSUDJZ. Zakon v 2. členu navaja, cit: »Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov,
sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike
Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje
do 1. julija 2020«.
Na podlagi Sklepa Vlade RS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 74 z dne 21. 05. 2020,
veljajo ukrepi iz zakona ZZUSUDJZ do vključno 31. 05. 2020. Rok za oddajo vlog na javni
poziv se tako izteče osmi (8) dan od dneva prenehanja ukrepov in sicer: 9. junija 2020.
(1)
V javnem pozivu z dne 10. januar 2020 se v sklopu točke 1 spremeni točka
»Rok za oddajo in način prijave« na način, da se odslej glasi:
Rok za oddajo vlog in način prijave
Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah,
opremljenih z izpolnjeno predlogo etikete za naslavljanje, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (obvezna priloga št. 16).
Prijavitelji ovojnico s prijavo pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko. Naslov je že
vpisan na obvezni etiketi za naslavljanje.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prijavitelju.
ROK ZA ODDAJO: poziv je odprt do skrajnega roka osmih (8) dni od dneva prenehanja
ukrepov vezanih na Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19).
ROK za oddajo je 9. junij 2020. Šteje se, da je vloga oddana v roku, če je oddana po pošti
s priporočeno pošiljko, za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 09. 06. 2020.

Stran | 1

Stran | 2

(2)
Sprememba javnega poziva z dne 13. 03. 2020 v povezavi z maksimalnim datumom zaključka
operacij ostaja v veljavi:
Maksimalni datum zaključka operacij

31. 12. 2022

(3)
Vse ostale točke oziroma določbe javnega poziva z dne 10. januar 2020 ostajajo
nespremenjene.
Številka: LAS VD-7/2020-2/3JP/S2-P1
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