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GOZDARSTVO IN PREHRANO 

 

 

 
    

 

 

OBRAZEC ZA SPREMEMBO PRP 2014 – 2020 
 
1. Predlagatelj spremembe 

 
Ime in priimek: Marjeta Jerič 
Notranje organizacijska enota: Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželje 
 
2. Vrsta spremembe glede na določila 11. člena Uredbe 1305/2013: 
 

 VRSTA SPREMEMBE OZNAČI (x) 
a. sprememba strategije programa z več kot 50-odstotno 

spremembo katerega koli količinsko opredeljenega cilja, 
povezanega s prednostnim področjem 

 

b. sprememba stopnje prispevka EKSRP za enega ali več 
ukrepov 

 

c. sprememba skupnega prispevka Unije ali njegove letne 
porazdelitve na ravni programa 

 

d. uvedba ali umik ukrepov ali vrst operacij  
e. sprememba opisa ukrepov, vključno s spremembami 

pogojev za upravičenost 
X 

f. prenos sredstev med ukrepi, ki se izvajajo z različnimi 
stopnjami prispevka EKSRP 

 

g. redakcijsko-tehnični popravki, ki ne vplivajo na izvajanje 
ukrepov 

 

 
 
3. Vpliv spremembe PRP 2014 – 2020 na Partnerski sporazum (obkroži) 
 

- Sprememba ne vpliva na Partnerski sporazum 
- Sprememba vpliva na Partnerski sporazum 

 
 
4. Posebni razlogi za spremembo programa: 

 
POSEBNI RAZLOG ZA SPREMEMBO OZNAČI (x) 

a. nujni ukrepi zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih 
dogodkov, ki jih je uradno priznal pristojni nacionalni 
javni organ 

 

b. spremembe pravnega okvira Unije X 
c. pregled uspešnosti iz člena 21 Uredbe (EU) št. 

1303/2013 
 

d. sprememba prispevka EKSRP, načrtovanega za 
posamezno leto, iz člena 8(1)(h)(i) Uredbe (EU) št. 
1305/2013 zaradi sprememb v zvezi z letno 
razdelitvijo po državah članicah iz člena 58(7) 
navedene uredbe. 

 

e. prenos med stebroma  
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5. Opis posamezne spremembe  

Obrazec se izpolnjuje za vsak, logično povezan, sklop sprememb. Logično povezan sklop 
pomeni sklop za katerega je možna skupna izpolnitev vseh spodnji zahtev (isti razlogi, 
pričakovani rezultati,…). 

Naziv spremembe: M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost) – povečanje zneska za podukrep 19.3 – Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 

Razlogi in/ali težave pri izvajanju, ki upravičujejo spremembo (omejitev znakov: 17.500): 

8.2.14.3.3.8. (Veljavni) zneski in stopnje podpore 
 
V veljavnem PRP 2014-2020 je za ukrep M19 – podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v poglavju 8.2.14.3.3.8. (Veljavni) zneski in 
stopnje podpore določena višina sredstev za operacije sodelovanja LAS: »Izvedbi tega 
podukrepa je namenjenih 7.000.000 EUR javnih sredstev.«. 
 
Navedeno besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Izvedbi tega podukrepa je namenjenih 
14.894.700,00 EUR javnih sredstev.«. 
 
V okviru 5 javnih razpisov, zaključenih do sredine 2020 so bila razpisana vsa razpoložljiva 
sredstva za podukrep 19.3, to je 7 mio EUR. Višina vseh vloženih vlog je bistveno presegla 
razpoložljiva sredstva, saj je bilo v okviru 5 javnih razpisov skupna višina zaprošenih 
sredstev vseh objavljenih javnih razpisov 21,3 mio EUR in vloženih 329 prijav, iz česar 
izhaja, da je interes za operacije sodelovanja med LAS zelo velik. Izdanih je bilo skupno 111 
odločb o odobritvi operacij sodelovanja LAS za skupno 28 različnih operacij sodelovanja. 
Po izvedenih operacijah je odziv s terena zelo dober in pozitiven, zato se v prehodnem 
obdobju pričakuje dodatne projekte sodelovanja. Dosedanji razpisi kažejo velik interes 
terena za tovrstne projekte, prav tako so rezultati izvedenih projektov sodelovanja zelo 
pozitivni za lokalni razvoj, prenos dobrih praks med LAS-i znotraj Slovenije in iz tujine. 
 
V veljavnem PRP so za ukrep M19 – podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine v poglavju 8.2.14.3.3.1 Opis vrste operacije navedene 
vrste upravičenih operacij, v poglavju 8.2.14.3.3.7 Načela pri določanju meri za izbor pa 
Merila za izbor. Navedene vrste upravičenih operacij ter načela pri določanju meri za izbor 
se smiselno dopolnijo s prispevkom k Strategiji »od vil do vilic«. V poglavju 8.2.14.3.3.7 se 
doda novo načelo za določanje meril za izbor operacij, ki se glasi: 

»-prispevek k doseganju Strategije »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen 

prehranski sistem«,«. 

 
 V poglavju 8.2.14.3.3.7 pa se briše načelo »prispevek k doseganju ciljev SLR«, saj je to 
hkrati pogoj za upravičenost, ki je določen v poglavju 8.2.14.3.3.6. Pogoji za upravičenost 
in se glasi Operacija je v skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispeva k uresničevanju ciljev 
določenih v SLR.  

Pričakovani rezultati spremembe (omejitev znakov: 17.500): 

Z dodatnimi sredstvi za projekte sodelovanja LAS se bo omogočilo potrditev dodatnih 
projektov sodelovanja LAS, tako projekte sodelovanja znotraj države, kot tudi sodelovanje 
s tujimi LAS.  
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Vpliv spremembe na kazalnike (omejitev znakov: 17.500): 

Sprememba vpliva na kazalnik ukrepa M19, »Skupni javni izdatki (EUR) – priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (19.3), saj se njegova vrednost 
zviša zaradi dodatnih sredstev iz naslova tranzicijskega obdobja, namenjenih za izvajanje 
podukrepa 19.3. 

Vpliv spremembe na mejnike (omejitev znakov: 17.500): 

Sprememba ne vpliva na mejnike PRP. 

Opis vpliva spremembe programa na besedilo Partnerskega sporazuma (omejitev znakov: 
17.500): 

Sprememba vpliva na člen 15.1(a)(iv) uredbe 1303/2013. 
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Spremenjeno besedilo (sledi spremembam) z navedenim poglavjem (omejitev znakov: 
skladno s posameznim poglavjem PRP 2014 – 2020): 

8.2.14.3.3.7 Načela pri določanju meril za izbor 

 
OU bo najpozneje dve leti od datuma odobritve PRP 2014–2020 objavil upravne postopke 
v zvezi z izborom operacij sodelovanja LAS.  

Podukrep se bo izvajal po zaprtem javnem razpisu. Javni razpis bo objavljen večkrat letno, 
s tem bo zagotovljen sistem tekočih prijav, ki bo omogočal sprotno obravnavo in odobritev 
vlog glede na čas prejema vloge kot to določa 44. člen Uredbe 1305/2013/EU. 

Pri izbiri operacij se bodo upoštevala naslednja načela: 

• merila za izbor vlog bodo postavljena tako, da bodo zagotavljala izbor izmed 
prispelih vlog na javni razpis; 

• vsakemu merilu za izbor bo dano določeno število točk in vsota vseh točk, danih 
vsem merilom za izbiro, bo skupno maksimalno število točk, ki jo lahko doseže 
vloga na javni razpis; 

• vsaka prispela vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor in določen bo minimalni 
prag točk, ki ga mora preseči vloga, ki prispe na javni razpis. 

Merila za izbor bodo med drugim temeljila na naslednjih načelih: 

• prispevek k doseganju ciljev SLR,prispevek k doseganju Strategije »od vil do vilic« 
za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem«, 

• prispevek k doseganju horizontalnih ciljev, 

• okoljska trajnost, 

• socialna vzdržnost, 

• vključenost partnerjev in 

• vpliv na območje LAS. 

Merila za izbor bo v skladu s 1. točko 49. člena Uredbe 1305/2013/EU določil OU po 
posvetu z Odborom za spremljanje. Merila za izbor bodo podrobno določena v 
nacionalnem predpisu in javnem razpisu. 

 

8.2.14.3.3.8. (Veljavni) zneski in stopnje podpore 

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov operacije. 

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči. 

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore na 
posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo. 

Izvedbi tega podukrepa je namenjenih 14.894.700,00 EUR javnih sredstev. 

 
          
        Mag. Andreja Komel 
     vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja 


