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OBRAZEC ZA SPREMEMBO PRP 2014 – 2020 
 
1. Predlagatelj spremembe 

 
Ime in priimek: Marjeta Jerič 
Notranje organizacijska enota: Sektor za 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) – izvajanje animacije v okviru podukrepa 19.4 – Podpora 
za tekoče stroške in stroške animacije 

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

Na podlagi Uredbe 2020/2220/EU se izvajanje programskega obdobja za Program razvoja 
podeželja 2014-2020 podaljša za 2 leti, torej se tudi izplačila podaljšajo v leti 2024 in 2025.  

V okviru ukrepa M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER, podukrepa 
19.4 se na podlagi obstoječe zakonodaje podpora izplačuje potrjenim lokalnim akcijskih 
skupinam LAS do konca leta 2023. Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije 
je v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Uredbe 1303/2013/EU določen glavni sklad. 
Glavni sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije je določen na območju 
posameznega LAS. Glavni sklad je tisti, katerega prispevek finančnih sredstev je na 
podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS, najvišji. Za 28 LAS, ki izvajajo 
skupni CLLD je glavni sklad EKSRP, za 8 LAS sklad ESRR, za 1 LAS pa ESPR. Ker se 
skladoma ESRR in ESPR programsko obdobje ne podaljša, za leti 2024 in 2025 glavnega 
sklada ni več mogoče določiti, saj se podaljšuje le izvajanje programa za sklad EKSRP. 
Tako se za opravljanje nalog, ki jih morajo LAS opravljati v skladu nacionalno uredbo v 
letih v letih 2024 in 2025 izplača iz sklada EKSRP. Za opravljene naloge upravljanja LAS 
povezane s skladom EKSRP se uporabi »tranzicijska sredstva« EKSRP. S tem se 
zagotovi vsem potrjenim LAS, ki imajo do konca leta 2023 različen glavni sklad, da v letih 
2024 in 2025 prejmejo podporo za upravljanje LAS. 

Podporo za financiranje tekočih stroškov za naloge, ki jih bodo LAS opravljali v letih 2024 
in 2025 se izplača v poenostavljeni obliki obračunavanja stroškov.  

V poglavju 8.2.14.3.2.9.2 Blažilni ukrepi, R3: Ustrezen pregled in kontrolni sistem, ki 
navaja kako bo vzpostavljen redni kontrolni sistem za podukrep 19.4, se briše besedilo »in 
situ« kontrole. Tekom izvajanja ukrepa LEADER se je namreč izkazalo, da je bila in-situ 
kontrola neustrezno zapisana pri kontrolnem sistemu podukrepa 19.4, saj se in-situ izvaja 
le za operacije v skladu z 5. točko 48 člena Uredbe 809/2014/EU. 

Pričakovani rezultati spremembe (omejitev znakov: 17.500): 

Zaradi zaključka programskega obdobja za sklada ESRR in ESPR z letom 2020 in 
podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 za 2 leti, se vsem potrjenim 
LAS v letih 2024 in 2025 zagotovi, da prejmejo podporo za upravljanje LAS iz sklada 
EKSRP. 
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Vpliv spremembe na kazalnike (omejitev znakov: 17.500): 

/ 

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 ne vpliva na Partnerski sporazum.  

Spremenjeno besedilo (sledi spremembam) z navedenim poglavjem (omejitev znakov: 
skladno s posameznim poglavjem PRP 2014 – 2020): 

8.2.14.3.2.1. Opis vrste operacije 

Podpora iz naslova tega podukrepa je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri 

upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR. 

Podpora je namenjena tudi za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim 

upravičencem za razvijanje idej in pripravo operacij. 

Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije bo določen glavni sklad. Glavni 

sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije se določi na območju 

posameznega LAS. Glavni sklad bo tisti, katerega prispevek finančnih sredstev bo na 

podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS, najvišji. 

Za namen izvajanja tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za izplačilo. LAS lahko letno 

vloži največ tri zahtevke za izplačilo. 

Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije v letih 2024 in 2025 se uporabi  

sklad EKSRP. Podpora se izplača v poenostavljeni obliki obračunavanja stroškov. 

8.2.14.3.2.9.2 Blažilni ukrepi 

R3: Ustrezen pregled in kontrolni sistem 

Vzpostavljen bo redni kontrolni sistem, ki bo nadzoroval delovanje LAS. Vsi zahtevki za 

izplačilo bodo vloženi v elektronski sistem in bodo administrativno pregledani. Po potrebi 

pa se bodo izvajale tako imenovane »in situ« kontrole in kontrole na kraju samem. Delež 

teh kontrol bo pripravljen na podlagi analize tveganja. Vzpostavljen bo tudi sankcijski 

sistem, ki bo deloval odvračalno za neizpolnjevanje obveznosti. Z vidika poenostavitve 

izvajanja tega podukrepa in preprečitve uveljavljanja istih upravičenih stroškov v okviru 

različnih skladov, bo določen glavni sklad za sofinanciranje tekočih stroškov. 
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Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije v letih 2024 in 2025 se zaradi 

prehodnega obdobja na podlagi Uredbe 2020/2220/EU uporabi sklad EKSRP. 

 

8.2.14.3.2.9.3 Splošna ocena ukrepa 

Podukrep je v predvideni obliki v celoti izvedljiv in preverljiv. Z določitvijo glavnega 

sklada za sofinanciranje tekočih stroškov in animacije je poenostavljeno izvajanje tega 

podukrepa in zmanjšano tveganje za dvojno sofinanciranje. Izvajanje tega podukrepa je 

nujno, saj je namenjen za sofinanciranje tekočih stroškov in animacije, ki nastanejo LAS z 

upravljanjem in koordiniranjem ukrepa in animacijo območja.  

Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije v letih 2024 in 2025 se zaradi 

prehodnega obdobja na podlagi Uredbe 2020/2220/EU uporabi sklad EKSRP. Podpora se v 

teh dveh letih izplača v obliki poenostavljene oblike obračunavanja stroškov, kar zmanjša 

administrativno breme. 

 

Usklajevanje z drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi („skladi 

ESI“) glede lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno z možno rešitvijo, 

uporabljeno v zvezi z možnostjo uporabe glavnega sklada, in kakršnih koli splošnih 

dopolnjevanj med skladi ESI pri financiranju pripravljalne podpore 
 

Za sofinanciranje tekočih stroškov in stroškov animacije bo na podlagi SLR in določitve 

finančnega okvira posameznega sklada določen glavni sklad. S takšnim pristopom želimo 

poenostaviti postopke, zagotoviti večjo transparentnost in preprečiti možnost dvojnega 

financiranja. 

EKSRP bo glavni sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije v primeru, 

ko bo na podlagi določenega finančnega okvira, prispevek sklada EKSRP, na območju 

posameznega LAS, najvišji. Naloga glavnega sklada bo, da krije vse tekoče stroške in 

stroške animacije, ne glede na to ali je LAS opravljal naloge za sklad ESRR, ESPR ali 

EKSRP. S takšnim pristopom bo poenostavljeno izvajanje tega podukrepa. 

Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije v letih 2024 in 2025 se zaradi 

prehodnega obdobja na podlagi Uredbe 2020/2220/EU uporabi sklad EKSRP. 

 

Preko Koordinacijskega odbora CLLD se bo sproti reševalo različna odprta vprašanja, ki bi 

nastala v okviru potreb po razmejevanju med skladi. 

Pripravljene bodo skupne določbe in pravila v povezavi z upravičenimi stroški za vse tri 

vključene sklade. 

 
       mag. Andreja Komel 

Vodja sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja 
 
 
 


