
SL   SL 

 

 

 
EVROPSKA 
KOMISIJA  

Bruselj, 19.8.2021  

C(2021) 6241 final 

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 19.8.2021 

o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa 

C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015  

  

CCI 2014SI06RDNP001 

(Besedilo v slovenskem jeziku je edino verodostojno)  



SL 1  SL 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 19.8.2021 

o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa 

C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015  

  

CCI 2014SI06RDNP001 

(Besedilo v slovenskem jeziku je edino verodostojno) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/20051 ter zlasti člena 11, 

točka (a), Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Program razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2014–2020 je bil odobren z 

Izvedbenim sklepom Komisije C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 in nazadnje 

spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije C(2020) 7655 30. oktobra 2020. 

(2) Z uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta2 je bilo podaljšano trajanje 

programskega obdobja 2014–2020 do 31. decembra 2022, državam članicam pa je bila 

dana možnost, da svoje podaljšane programe razvoja podeželja financirajo iz ustrezne 

dodelitve proračunskih sredstev za leti 2021 in 2022. V skladu s členom 1(2) navedene 

uredbe podaljšanje obdobja trajanja programov razvoja podeželja ne posega v potrebo 

po predložitvi zahteve za spremembo teh programov za prehodno obdobje iz člena 11, 

točka (a), Uredbe (EU) št. 1305/2013. Programe razvoja podeželja bi bilo zato treba 

spremeniti. 

(3) Skladno s tem je Slovenija 15. julija 2021 Komisiji predložila zahtevo za odobritev 

spremembe svojega programa razvoja podeželja v skladu s členom 11, točka (a), 

Uredbe (EU) št. 1305/2013. Slovenija je 9. avgusta 2021 predložila revidirano 

različico spremembe programa razvoja podeželja.  

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 487.  
2 Uredba (EU) 2020/2220 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 (UL 

L 437, 28.12.2020, str. 1). 
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(4) Komisija je v skladu s členom 30(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta3 ocenila zahtevo za spremembo programa razvoja podeželja in ni 

podala pripomb.  

(5) Pristojni slovenski organi so ustrezno utemeljili in upravičili zahtevo za spremembo v 

skladu s členom 30(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 4(1) Izvedbene uredbe 

Komisije (EU) št. 808/20144. 

(6) Komisija je ugotovila, da je predlagana sprememba programa razvoja podeželja v 

skladu z uredbama (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013. 

(7) Spremembo programa razvoja podeželja bi bilo zato treba odobriti. 

(8) Člen 4(2), tretji pododstavek, točka (b), Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 določa, 

da se največje število sprememb iz prvega in drugega pododstavka navedenega člena 

ne uporablja, kadar je sprememba potrebna zaradi spremembe pravnega okvira Unije, 

vključno s spremembo v zvezi s podaljšanjem trajanja programov razvoja podeželja ali 

spremembo v zvezi z razpoložljivostjo dodatnih sredstev za obnovo kmetijskega 

sektorja in podeželskih območij Unije v skladu z Uredbo (EU) 2020/2220. Ta zahteva 

za spremembo se nanaša na tako spremembo pravnega okvira. 

(9) Ta sklep ne zajema državne pomoči v smislu členov 107, 108 in 109 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, ki ne spada na področje uporabe člena 42 Pogodbe, če 

državna pomoč še ni bila odobrena – 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 

Sprememba programa razvoja podeželja za Slovenijo, katerega končna različica je bila 

Komisiji predložena 9. avgusta 2021, se odobri. 

Člen 2 

Izvedbeni sklep C(2015) 849 se spremeni: 

(1) v členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

„1. Najvišji prispevek EKSRP znaša 1 155 859 177 EUR. Letna razdelitev celotnega 

prispevka Unije, sredstva, dodeljena manj razvitim regijam, in stopnje prispevka za 

posamezne ukrepe in vrste operacij, za katere veljajo posebne stopnje prispevka EKSRP, so 

določeni v delu I Priloge.“; 

(2) dela I in II Priloge se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu. 

                                                 
3 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 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 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320). 
4 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo 

Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18). 
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Člen 3 

Odhodki, ki postanejo upravičeni zaradi spremembe programa, so upravičeni od 15. julija 

2021.  

 Člen 4 

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo. 

V Bruslju, 19.8.2021 

 Za Komisijo 

 Janusz WOJCIECHOWSKI 

 Član Komisije 

 

 

 


