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Priloga: Odgovori na najpogostejša vprašanja upravičencev glede obveznosti iz odločb 
o pravici do sredstev za ne-IAKS ukrepe PRP 2014–2020  
 
 
Kratek povzetek bistvenih informacij: 
 

 Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 

zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v 

nadaljevanju: interventni zakon) vzpostavlja začasne ukrepe (za čas veljavnosti zakona, 

t.j. do objave sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov za te ukrepe ali najkasneje do 1. 7. 

2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem 

postopku.  

 Od uveljavitve interventnega zakona (predvidoma 28.3.) do objave sklepa Vlade RS v 

Uradnem listu RS o prenehanju razlogov za te začasne ukrepe, procesni in materialni 

roki ne tečejo. 

 Upravičenci imajo možnost vse obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev izpolniti še v 

roku 8 dni po prenehanju prej navedenih ukrepov. 
  
 

A) VLAGANJE VLOG IN ZAHTEVKOV 

 
Odgovori na konkretna vprašanja upravičencev: 
 
Primer 1: Upravičenec ne more vložiti zahtevka za izplačilo sredstev, ker mu nihče ne more 
vnesti tega zahtevka v roku, ki poteče v času trajanja ukrepov iz interventnega zakona.   
 
Odgovor: Upravičenec bo lahko oddal zahtevek še v roku 8 dni od prenehanja ukrepov po 
interventnem zakonu (od datuma objave sklepa Vlade RS v Uradnem listu RS). Upravičenec ne 
rabi pošiljati prošnje za višjo silo. Če zahtevka tudi po pretečenem 8-dnevnem roku ne bo mogel 
vložiti, bo na AKTRP javil višjo silo.   
 
Primer 2: Upravičenec ne more vložiti zahtevka v roku, ker mu dobavitelj iz Italije ni dostavil 
stroja. Tudi v roku 8 dni po preklicu ukrepov iz interventnega zakona, stroj še ne bo dobavljen. 
 
Odgovor: V tem primeru svetujemo upravičencu, da v roku 15 delovnih dni od izteka omenjenega 
8-dnevnega roka iz interventnega zakona na AKTRP pošlje pisno prošnjo za uveljavitev višje sile.  
 
Primer 3: Upravičencu poteče rok za oddajo zahtevka štirinajst dni po prenehanju ukrepov po 
interventnem zakonu in nima več možnosti podaljšanja roka za vložitev zahtevka za izplačilo 
sredstev. Zaradi posledic epidemije ne bo uspel zaključiti naložbe v roku.  
 
Odgovor: Upravičencu svetujemo, da še pred rokom za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev 
vloži na AKTRP prošnjo za uveljavljanje višje sile in prosi za podaljšanje roka za vložitev 
zahtevka.  
 
Primer 4:  Upravičencu poteče rok za oddajo zahtevka v času trajanja ukrepov iz interventnega 
zakona, izkoristil je že dve možnosti spremembe obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, prav 
tako roka vlaganja več ne more podaljšati.  
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Odgovor: V primeru, če je upravičenec npr. že izkoristil dve možnosti spremembe obveznosti iz 
odločbe o pravici do sredstev ali pa če roka vlaganja zahtevka glede na določilo javnega razpisa 
ne bi mogel več podaljšati in se rok za vložitev izteče v času trajanja ukrepov iz interventnega 
zakona, velja enako kot v Primeru 1 in  Primeru 2.  
 
  
Primer 5:  Potencialni vlagatelj bi se rad javil na trenutno še odprte javne razpise. Zaradi aktualnih 
zdravstvenih razmer ne more oddati vloge v obdobju, ki je predpisano z javnim razpisom.  
 
 
Odgovor: Ne glede na opredeljeno obdobje za vlaganje vlog na javni razpis, ima ta vlagatelj 
možnost, da vlogo na javni razpis, ki se bo iztekel v času trajanja začasnih ukrepov iz 
interventnega zakona, odda še v roku 8 dni od dneva preklica ukrepov iz interventnega zakona.  
 


