
OBRAZEC ZA SPREMEMBO PRP 2014 – 2020 
 
1. Predlagatelj spremembe 

 
Ime in priimek: Marjeta Jerič 
Notranje organizacijska enota: Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko 
 
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 
 
 
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  
 
 
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:  nov podukrep 19.1.1 Pripravljalna podpora za potrditev SLR za 
obdobje 2023-2027 

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

V Uredbi 2020/2220/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o 
določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 
2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev 
in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 v Poglavju II Priprava prihodnjih strategij 
lokalnega razvoja, ki jih vodi skupnost, za programski leti 2021 in 2022, v 4. členu določa, 
da se lahko v tranzicijskem obdobju 2021-2022 podpira stroške pripravljalne podpore 
(krepitve zmogljivosti in pripravljalnih ukrepov, ki podpirajo oblikovanje in prihodnje izvajanje 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost), v skladu z novim pravnim okvirom za nove 
LAS in nove strategije lokalnega razvoja za prihodnje programsko obdobje. Pristop CLLD 
določajo členi 25 – 28 predloga Uredbe o skupnih določbah. Lokalne akcijske skupine (LAS)  
in strategije lokalnega razvoja (SLR) v programskem obdobju 2014-2020 so pripravljeni in 
potrjeni do konca leta 2020, na podlagi tranzicijske uredbe za sklad EKSRP se podaljšajo 
za 2 leti. Ukrep LEADER je del skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), 
in se bo kot del skupnega pristopa izvajal tudi v prihodnjem programskem obdobju. Glede 
na to, da ostali ESI skladi, določeni v 25. členu Uredbe o skupnih določbah  nimajo 
prehodnega obdobja, se za njih programsko obdobje prične leta 2021. Z namenom 
kontinuitete in tekočega izvajanja pristopa CLLD se namerava nove LAS in SLR potrditi v 
tranzicijskem obdobju, da se bodo lahko nove SLR začele izvajati čimprej oziroma s 
potrditvijo Strateškega načrta za sklad EKSRP v letu 2023. 
Predvideva se podobno število LAS in potrjenih novih SLR za enaka ali podobna lokalna 
območja, kot delujejo v programskem obdobju 2014-2020. Za SLR, ki imajo podporo iz 
sklada EKSRP in drugih CLLD skladov, se bo organiziral skupni razpis za izbor in se bo 
podpora namenila iz EKSRP v skladu s tretjim odstavkom 25. člena predloga Uredbe o 
skupnih določbah. 
 
V poglavju PRP 8.2.14 se za nove LAS in SLR pripravi dopolnitev besedila poglavja 8.2.14.2 
Splošni opis ukrepa za izbor novih LAS in SLR ter pripravi besedilo novega podukrepa 
19.1.1 Pripravljalna podpora za potrditev SLR za obdobje 2023 - 2027.   
 
 

Pričakovani rezultati spremembe (omejitev znakov: 17.500): 

Ta sprememba bo omogočila tekoč prehod pristopa LEADER/CLLD v novo programsko 
obdobje in nadaljevanje utečenega sistema CLLD. Pričakuje se podobno število potrjenih 
LAS in SLR kot v programskem obdobju 2014-2020. Z izplačilom pripravljalne podpore v 
tranzicijskem obdobju se omogoči, da se nove SLR začnejo izvajati čimprej po potrditvi 
operativnih programov ostalih CLLD skladov (ESRR in ESS), za sklad EKSRP pa takoj z 
novim programskim obdobjem oziroma s potrditvijo Strateškega načrta SKP.  



Vpliv spremembe na ciljne kazalnike (omejitev znakov: 17.500): 

Ni relevantno. 

Vpliv spremembe na okvir uspešnosti (omejitev znakov: 17.500): 

Sprememba ne vpliva na okvir uspešnosti.  

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

Ni relevantno. 

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

Sprememba besedila (v sledi spremembam) je navedena spodaj. Dopolni se obstoječi 
splošen opis ukrepa. 

  

M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 

35 Uredbe (EU) št. 1303/2013) 

8.2.14.1. Pravna podlaga 

Ukrep M19, podukrep Pripravljalna podpora se izvaja na podlagi 4. člena Uredbe EU št. 
2020/2220, in prvega odstavka 28. člena, a) krepitev zmogljivosti in pripravljalne ukrepe v 
podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategij Uredbe o skupnih določbah. 

8.2.14.2. Splošen opis ukrepa, vključno z njegovo intervencijsko logiko in prispevkom k prednostnim 

področjem in horizontalnim ciljem 

DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA OPISA 

 

V programskem obdobju 2014-2020 se je na območju Slovenije izoblikovalo 37 pogodbenih 

partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki operacije izvajajo preko 37 

strategij lokalnega razvoja (SLR). 

LEADER bo v programskem obdobju 2023-2027 del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost (CLLD), skupaj s skladi ESRR in ESS. Pripravljalna podpora se nameni za 
SLR, ki imajo podporo iz sklada EKSRP ali SLR, ki imajo podporo iz EKSRP ter drugih v 
CLLD vključenih skladov.   

Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in SLR spodbujati zaposlovanje, rast, 
socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim 
specifičnim ciljem strateškega načrta. LEADER prispeva k skupnemu pristopu CLLD in cilju 



Uredbe o skupnih določbah: »Evropa, ki je bliže državljanom – trajnostni in celostni razvoj 
mest, podeželja in obalnih območij prek lokalnih pobud.«. 

Lokalna akcijska skupina za obdobje 2023-2027 

SLR se mora oblikovati za podregionalno območje, ki se sooča s skupnimi potrebami. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj iz programskega obdobja 2014–2020 pričakujemo, da se bo 
za programsko obdobje 2023–2027 potrdilo podobno število SLR. 

LAS mora biti v skladu z 2. a) točko 25. člena Uredbe o skupnih določbah organiziran kot 
partnerstvo, ki ga sestavljajo predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih 
interesov, v katerih nobena posamezna interesna skupnina ne nadzoruje odločanja.  

LAS opravljajo naloge iz tretje točke 27. člena Uredbe o skupnih določbah ter ostale naloge, 
določene z nacionalno uredbo. Podrobnejše se pogji za oblikovanje LAS in naloge LAS 
določijo z nacionalno uredbo. 

Vodilni parner LAS za obdobje 2023-2027 

LAS v skladu z drugim odstavkom 27. členom Uredbe o skupnih določbah izberejo enega 
partnerja kot vodilnega partnerja za upravne in finančne zadeve.  

Strategija lokalnega razvoja za obdobje 2023-2027 

LAS za novo programsko obdobje pripravijo strategije lokalnega razvoja (SLR), ki vsebujejo 
elemente iz prvega ostavka 26. člena ter bodo potrjene v roku, določenem v tretjem 
odstavku 26. člena Uredbe o skupnih določbah. SLR potrdi posebni odbor. 

 

Usklajevanje med skladi za obdobje 2023-2027 

Pristop CLLD se bo v novem programskem obdobju izvajal na način »3+1«, kar pomeni, da 

se bo skupni pristop CLLD izvajal s skladi EKSRP, ESS+ in ESRR in sicer čim bolj 

poenoteno, medtem kot se bo CLLD, ki se financira iz evropskih sredstev ESPRA, izvajal 

ločeno. Organi upravljanja so z namenom medsebojnega sodelovanja in iskanja ustreznih 

sinergij med skladi ustanovili Medresorsko delovno skupino CLLD 2021-2027, v katero so 

vključeni predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov, plačilne agencije ter posredniškega 

organa. Medresorska delovna skupina CLLD 2021-2027 bo koordinacijski organ med skladi 

ter bo z namenom spremljanja in usklajevanja izvajanja pristopa CLLD na terenu aktivno 

sodelovala z LAS-i. 

 

Pripravljen bo skupni nacionalni predpis, v katerem se podrobneje določi pogoje za skupni 

poziv za izbor SLR, pogoje za oblikovanje LAS, vsebino SLR, podrobnejše naloge LAS, 

finančne določbe ter v skladu z 2. točko 26. člena Uredbe o skupnih določbah postopke in 

merila za izbor strategij in potrditev LAS.  

 

Nov podnaslov 



Nova Pripravljalna podpora 

Podukrep:  

• 19.1.1 – Pripravljalna podpora za potrditev SLR za obdobje 2023-2027 

Opis vrste operacije 

Namen podukrepa je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne 
usposobljenosti, usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo SLR. S tem podukrepom 
želimo spodbuditi lokalna partnerstva, da pripravijo SLR za obdobje 2023-2027, ki bodo 
zasledovale cilje lokalnega območja.  

Pripravljalna podpora je namenjena za usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani; 
preučevanje zadevnega območja; stroške, povezane z oblikovanjem strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s stroški za posvetovanje in stroški za ukrepe v zvezi 
s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi za namene priprave strategije ter upravne 
stroške (operativne stroške in stroške osebja) organizacije, ki se prijavlja za pomoč pri 
pripravi v pripravljalni fazi. 

 

Vrsta podpore 
Vrsta podpore: Nepovratna sredstva 

Pripravljalna podpora se izplača v obliki pavšalnega zneska, v skladu s členom 67(1)(c) 
Uredbe 1303/2013/EU. Nepovratno finančno pomoč se dodeli z odločbo. 

V skladu s členom 67(5a) Uredbe 1303/2013/EU je pavšalni znesek določen na podlagi 
statističnih podatkov in drugih objektivnih informacij.  

Povezave z drugo zakonodajo 

• Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 z vsemi spremembami); 

• nacionalni predpis, ki ureja izvajanje pristopa CLLD;  

• Uredba 1303/2013/EU ter drugi EU predpisi, ki določajo izvajanje pristopa CLLD. Z 
vidika upravičenosti izdatkov je potrebno upoštevati generalne določbe iz Uredbe 
1303/2013/EU (členi od 65. do vključno 71.);  

• Uredba 2020/2220/EU o prehodnih določbah in 

• druga EU zakonodaja in nacionalna zakonodaja, ki ureja področje te operacije. 

Upravičenci 

Upravičenci do podpore so lokalna partnerstva, ki pripravijo SLR. 

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški so : 

• usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani, 

• proučevanje zadevnega območja, 



• stroški, povezani z oblikovanjem SLR, vključno s stroški za posvetovanje in stroški 
za ukrepe v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi za namene priprave 
strategije; in 

• upravni stroški lokalnih partnerstev (operativni stroški in stroški osebja).  

Pogoji za upravičenost 

• Lokalno partnerstvo mora biti oblikovano v skladu z zahtevami za oblikovanje LAS. 
 Pripravljena mora biti SLR in predložena v potrditev z vsemi zahtevanimi elementi.  

• Pavšalni znesek za pripravljalno podporo se izplača v dveh delih: 
1. faza – po doseženih mejnikih prve faze se izplača 30% pavšalnega zneska, 
2. faza – po doseženih mejnikih/ciljih se izplača preostalih 70% pavšalnega zneska. 

 

Načela pri določanju meril za izbor 

SLR se izbere na podlagi meril za izbor, ki jih v okviru skupnega javnega poziva pripravi 
skupni odbor vseh vključenih skladov.  

(Veljavni) zneski in stopnje podpore 

Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska podpore v treh različnih kategorijah: 

- 1. kategorija: pavšalni znesek 25.000 EUR za LAS, katerega površina ni večja od 545 km² 
in nima več kot 56.000 prebivalcev; 
- 2. kategorija: pavšalni znesek 27.500 EUR za LAS, katerega površina je večja 545 km² ali 
ima več kot 56.000 prebivalcev; 
- 3. kategorija: pavšalni znesek 30.000 EUR za LAS, katerega površina je večja 545 km² in 
ima hkrati več kot 56.000 prebivalcev. 
 
Pavšalni znesek se izplača v dveh delih: 

1. faza – po doseženih mejnikih prve faze se izplača 30% pavšalnega zneska, 
2. faza – po doseženih mejnikih/ciljih se izplača preostalih 70% pavšalnega zneska. 

 

Nepovratno finančno pomoč se dodeli z odločbo. 

Stopnja podpore za ta podukrep ni določena, saj se izplačilo podpore izplača v obliki 
pavšalnega zneska za opravljene aktivnosti v okviru priprave SLR.  

Preverljivost in možnost kontrole ukrepov in/ali vrst operacij 

Tveganja pri izvajanju ukrepov 

/ 

Blažilni ukrepi 

/ 



Splošna ocena ukrepa 

Podukrep je v predvideni obliki v celoti izvedljiv in preverljiv, saj bodo morala lokalna 
partnerstva SLR predložiti v pregled in potrditev skupnemu odboru.  

Izvajanje tega podukrepa z vidika lokalnih razvojnih partnerstev je zelo pomembno, saj je 
javna podpora iz naslova tega podukrepa namenjena za povrnitev nastalih stroškov v času 
priprave SLR, in sicer za usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani, proučevanje 
zadevnega območja, stroške, ki nastanejo s pripravo in izdelavo SLR, kot tudi stroške 
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi z namenom priprave SLR in nenazadnje tudi 
upravne stroške lokalnih partnerstev. 

Izvajanje tega podukrepa je nujno za kontinuirano izvajanje pristopa CLLD z drugimi skladi 
ESI, ki nimajo prehodnega obdobja. 

Metodologija za izračun zneska podpore, če je primerno 

Pripravljalna podpora se izplača v obliki pavšalnega zneska, v skladu s členom 67(1)(c) 
Uredbe 1303/2013/EU. V skladu s členom 67(5a) Uredbe 1303/2013/EU je pavšalni znesek 
določen na podlagi statističnih podatkov in drugih objektivnih informacij.  
Ocena upravičenih stroškov temelji na naslednjih predpostavkah: 
- Upošteva se, da je za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR) potrebnih najmanj 9 

mesecev, kar izhaja povprečne velikosti slovenskih LAS, ki po podatkih o številu 
prebivalcev zajema približno 56.000 prebivalcev, kar pomeni, da lokalne akcijske 
skupine na območju Slovenije ne sodijo med večje lokalne akcijske skupine. 

- Upošteva se, da je zahtevnost dela primerljiva z delom poklicev, ki po Standardni 
klasifikaciji poklicev 2008 (SKP-08) spadajo v podskupino poklicev M72.2 Raziskovalna 
in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike. Pri tem se upošteva 
uradni statistični podatek povprečne mesečne plače zadnjih 12 mesecev (podatki od 
novembra 2019 do oktober 2020). Podatku povprečne mesečne plače se doda 
prispevke delodajalca, ki znašajo 16,10 %, ter posredne stroške v višini 15 %, kot to 
dopušča člen 68(b) Uredbe 1303/2013/EU.  

   
Upošteva se, da je višina pavšalnega zneska za pripravljalno podporo odvisna tudi od 
površine LAS (povprečna velikost LAS in števila prebivalcev na območju LAS).  

 
Ob upoštevanju navedenih izhodišč se pripravljalna podpora izplača v obliki pavšalnega 
zneska, glede na pogoje, ki jih izpolnjuje LAS: 
 
- 1. kategorija: LAS, katerega površina ni večja od 545 km² in nima več kot 56.000 
prebivalcev – pavšalni znesek 25.000 EUR. 
- 2. kategorija: LAS, katerega površina je večja 545 km² ali ima več kot 56.000 prebivalcev 
– pavšalni znesek 27.500 EUR. 
- 3. kategorija: LAS, katerega površina je večja 545 km² in ima hkrati več kot 56.000 
prebivalcev – pavšalni znesek 30.000 EUR. 
 
Glede na aktivnosti, ki jih mora LAS v skladu z Uredbo 1303/2013/EU opraviti v okviru 
oblikovanja lokalnega partnerstva in priprave strategije lokalnega razvoja, sta določeni dve 
fazi priprave in doseganja mejnikov ob katerih se pavšalni znesek izplača v dveh delih: 
 

1. faza – po doseženih mejnikih prve faze se izplača 30% pavšalnega zneska, 
2. faza – po doseženih mejnikih/ciljih se izplača preostalih 70% pavšalnega zneska. 

 



Informacije, ki se nanašajo posebej na operacijo 

Opis obveznih elementov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz katerih je sestavljen 
ukrep LEADER: pripravljalna podpora; izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost; priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 
skupine; tekoči stroški ter animacija iz člena 35(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Ni relevantno. 

 

 
Opis uporabe začetnega orodja LEADER iz člena 43 Uredbe (EU) št. 1305/2013 kot 
posebne vrste pripravljalne podpore, če je ustrezno 

Ni relevantno. 

 

 
Opis sistema tekočih prijav za projekte sodelovanja v okviru pristopa LEADER iz člena 44(3) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 

Ni relevantno. 

 

 
Postopek in časovni razpored za izbiro strategij lokalnega razvoja 

Izbor SLR bo temeljil na podlagi skupnih meril za izbor, ki bodo izhajala iz programskih 
dokumentov vključenih skladov. Skupni odbor vse SLR potrdi v roku, določenem v tretjem 
odstavku 26. člena Uredbe o skupnih določbah. 

Podrobjene se postopki in roki za izbor določijo v nacionalnem predpisu. 

 
Utemeljitev za izbiro geografskih območij za izvajanje strategije lokalnega razvoja, 
prebivalstvo katerih je zunaj omejitev, določenih v členu 33(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Geografsko območje izvajanja temelji na programskih dokumentih vključenih skladov. 
Podrobneje se določi z nacionalnim predpisom. 

 
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 pripravo in izvajanje skupnega pristopa CLLD je z namenom medsebojnega sodelovanja 

in iskanja ustreznih sinergij med skladi ustanovljena Medresorska delovna skupina CLLD 

2021-2027, v katero so vključeni predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov, plačilne 

agencije ter posredniškega organa. Medresorska delovna skupina CLLD 2021-2027 bo 

koordinacijski organ med skladi ter bo z namenom spremljanja in usklajevanja izvajanja 

pristopa CLLD na terenu aktivno sodelovala z LAS-i. 

 

Pripravi se skupni poziv za pripravo SLR in oblikovanje LAS, skupna merila za izbor in 
potrditev SLR in LAS ter izpelje skupni izbirni postopek.  



Za izplačilo pripravljalne podpore se za glavni sklad določi EKSRP, ki stroške pripravljalne 
podpore pokrije za vse  SLR v celoti. 

 
Možnost izplačila predplačil ali ne 

Ni relevantno. 

 

 

 

 
 
 

                                                                         Mag. Andreja Komel 
     Vodja Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja 
 


