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Novo mesto, 1.04.2020

Delovanje Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (Sklad) v času razglasitve epidemije
zaradi koronavirusa (povzeto po obvestilih na spletni strani Sklada)
Sklad je v Uradnem listu, ki je izšel dne 27. 3. 2020, objavil spremembe razpisnih rokov, ki jih
je pripravil zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), saj želi
vlagateljem zagotoviti varno možnost prijave na javne razpise Sklada. Trenutno aktivna za
kmetijstvo sta dva razpisa:
• Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019 (U. l.
RS št. 69/19 in 35/20)
• Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi
sredstvi - PF2 (U. l. RS št. 80/19, 10/20 in 35/20)
Roki za vložitev vloge za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč so:
4.5.2020, 1.6.2020, 1.7.2020, 3.8.2020
Roki za vložitev vloge na razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi
evropskimi sredstvi so: 30.4.2020 ter 29.5.2020
Če se zgodi, da kateri od razpisnih rokov poteče v času veljave interventnega zakona, se le- ta
izteče 8 dan od dneva prenehanja ukrepov po interventnem zakonu.
28. 3. 2020 pa je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
COVID-19, (v nadaljevanju: interventni zakon), ki je stopil v veljavo 29. 3. 2020. Interventni
zakon začasno posega tudi v Zakon o splošnem upravnem postopku (do preklica oz. najdlje
do 1. 7. 2020), in sicer na področje teka rokov.
Ukrepi, vzpostavljeni z interventnim zakonom, so namenjeni zmanjševanju možnosti širjenja
koronavirusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov,
pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko
odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze (npr. rok
dopolnitve, naveden v pozivu za dopolnitev), ki so potrebni za odločitev, pa tudi
izpolnjevati obveznosti, ki so jih naložene z odločbo, pogodbo ali opominom.
Od uveljavitve interventnega zakona v Uradnem listu pa do objave sklepa Vlade RS oz.
najdlje do 1. 7. 2020, roki ne tečejo, kar pomeni, da bodo lahko vsi, ki so jim bile v tem
obdobju naložene kakršnekoli materialne obveznosti, le-te izpolnili po prenehanju ukrepov.
Ker roki ne tečejo, tudi ni potrebe po vlaganju prošenj za podaljšanje rokov (npr. roka za
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podpis pogodbe, roka za zaključek projekta, roka za poročanje o zaključku projekta, roka
za oddajo poročila o spremljanju projektov, roka za črpanje idr.).
Vsi postopki se bodo podaljšali na 8 dni od dneva prenehanja ukrepov po interventnem
zakonu. Pomembno je torej, da smo vsi pozorni na datum, ko interventni zakon preneha
veljati. Ko interventni zakon preneha veljati, lahko oddate prošnjo za podaljšanje roka
podpisa pogodbe, podaljšanje roka črpanja ali zaključka projekta, če ugotovite, da
obveznosti po odločbi oz. pogodbi ne boste uspeli izvesti v roku 8-ih dni. Roki za
dopolnitev se iztečejo 8 dan od dneva prenehanja ukrepov po interventnem zakonu in jih
ni možno podaljševati.
Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj vlagateljev, posebni ukrepi predvidevajo
tudi prekinitev teka rokov za Slovenski regionalno razvojni sklad. To pomeni zamik pri
odpremi pozivov za dopolnitev, odločb in pogodb ter drugih aktov, vezanih na vse javne
razpise Sklada.
Pozivi za dopolnitev in odločbe bodo odpremljeni z osebno vročitvijo, ko interventni zakon
preneha veljati, saj se osebne vročitve, v času veljave interventnega zakona, ne opravljajo.
Ravno tako se bodo po prenehanju interventnega zakona začele podpisovati pogodbe, za
katere velja, da jih bodo razporedili v skladu z razpoložljivim časom in z razpoložljivimi
termini pri notarjih.
Prekinitev materialnih in procesnih rokov pa ne pomeni, da vlagatelji ali Slovenski
regionalno razvojni skladi ne smejo izpolniti morebitnih obveznosti v času prekinitve, če
zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov ne povečujemo
tveganja za širjenje koronavirusa. Vlagatelje zato vseeno spodbujajo, da v čim večji meri –
v kolikor so tega zmožni in je to zanje izvedljivo – izpolnijo svoje obveznosti.
Pripravila: Helena Gramc
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