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Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, kot vodilni partner 
lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina  (v nadaljevanju: LAS), ki 
zastopa LAS v upravnih in finančnih  zadevah na podlagi: 
 

- Uredbe o izvajanju lokalnega  razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020 (Ur. l. RS št. 42/2015 z dne 16.6.2015, Ur. l. RS št. 28/2016 z dne 
15.4.2016 in Ur. l. RS št. 73/2016 z dne 18.11.2016), v nadaljnjem besedilu: Uredba 
CLLD); 

- Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12.2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Ur. 
l. št. 347 z dne 20.12.2013); 

- Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen s sklepom 
Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13.2.2015, v nadaljnjem 
besedilu: PRP 2014 -2020; 

- Uredba (EU) št.: 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 
2013 o podpori za razvoj podeželja in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP); 

- Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. l. RS št.: 
352/2013);  

- Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ur. l. RS št.: 7/2016 in 
38/2016); 

- Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov 
kmetijske in gozdarske mehanizacije (Ur. l. št.: 7/2016); 

- Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejmejo podporo iz 
programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-20120; 

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št.: 91/2015, z dne 30.11.2015); 
- Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Vipavska dolina v obdobju 2014 – 2020; 

ki jo je LAS sprejela na 1. Izredni seji skupščine dne 11.8.2016,  
- Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  št.: 33151-37/2015/28 z 

dne 24.10.2016 o potrditvi LAS in SLR za obdobje 2014 – 2020,  
- sklepa 3. redne seje Upravnega odbora LAS Vipavska dolina z dne 9.2.2017,  
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1. V 1. Javnem pozivu za izbor operacij sofinanciranih iz sklada EKSRP za uresničevanje 

ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Vipavska dolina v letu 2017 se v 
prvem poglavju z naslovom »I. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU« v vrstici z 
naslovom »Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje« datum 
vlaganja vlog na javni poziv »10.4.2017 priporočeno po pošti na naslov LAS Vipavska 
dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner LAS), Vipavska cesta 4, 5270 
Ajdovščina ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na zgoraj naveden 
naslov do 10.4.2017 do 13.00 ure«, nadomesti z datumom »25.4.2017 priporočeno po 
pošti na naslov LAS Vipavska dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner 
LAS), Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega 
partnerja na zgoraj naveden naslov do 25.4.2017 do 13.00 ure«. 
Prav tako se v istem poglavju v vrstici z naslovom »Informacije o javnem pozivu« 
datum za zadnja vprašanja »03.04.2017« nadomesti z datumom »18.4.2017« 
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