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Navodilo glede vlaganja sprememb obveznosti po 54. členu ZKme-1 za ukrepe M04.1, M04.2, M04.3 in M08.6 

 

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepov M04.1, M04.2, M04.3 in M08.6 Programa razvoja podeželja 2014-2020, lahko na podlagi 

novele Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljevanju: Zakon) na ARSKTRP vložijo največ dve spremembi obveznosti na podlagi 54. člena Zakona.  

 

V NADALJEVANJU PODAJAMO NAJPOGOSTEJŠE PRIMERE SPREMEMB (navodilo ne vključuje vsem možnih sprememb, ki lahko nastanejo v sklopu izvedbe 

naložbe in za katere je potrebno vložiti prošnjo za spremembo obveznosti, zato naj se upravičenci v primeru nejasnosti obrnejo na Agencijo RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija)):  

 

VRSTA SPREMEMBE POTREBNA VLOŽITEV SPREMEMBE (DA/NE) OBRAZLOŽITEV  

Sprememba dinamike vlaganja zahtevka glede na 
datum zapisan v odločbi 

DA 

Upravičenec mora že pri planiranju datumov za vložitev 
zahtevkov, ki jih določi v vlogi paziti, da bo do datuma 
vlaganja zahtevka naložbo/projekt lahko zaključil 
(potrebno upoštevati tudi obdobje, ki je potrebno za 
obdelavo vlog – cca. 5 mesecev).  

Datum zapisan v odločbi pomeni datum, do katerega 
mora upravičenec najkasneje vložiti zahtevek za 
izplačilo sredstev ali prošnjo za spremembo dinamike 
vlaganja zahtevkov, v kolikor investicije ne bo zaključil 
do predvidenega datuma.  

Če upravičenec zaključi naložbo pred tem datumom, 
zahtevek lahko posreduje že prej, ne da bi vlagal 
prošnjo za spremembo dinamike.  
 



 2 

Sprememba stroška, ki spremeni šifro stroška, 
zapisanega v odločbi o pravici do sredstev, ki 
izhaja iz seznama/kataloga stroškov 

DA 

V odločbi o pravici do sredstev je zapisana odobrena 
vrednost za posamezno vrsto stroška, ki izhaja iz 
Seznama stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki 
velja za posamezni javni razpis. V kolikor bi se zaradi 
spremembe naložbe/projekta spremenila šifra 
stroška, je potrebno na Agencijo vložiti prošnjo za 
spremembo obveznosti. 

Samo v primeru nakupa strojne opreme in 

mehanizacije velja, da v kolikor bo po vložitvi zahtevka 

za izplačilo sredstev ugotovljeno, da prošnja za ta 

namen ni bila vložena, bo Agencija kljub temu preverila 

ali so izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega 

razpisa ter ali je dosežen namen, za katerega so bila 

sredstva dodeljena. Da je namen dosežen, se bo v tem 

primeru štelo, če je upravičenec kupil istovrstni stroj ali 

mehanizacijo, ki pa se od prvotno odobrenega razlikuje 

samo glede na nazivno moč, delovno širino, nosilnost 

oz. drugo splošno karakteristiko količine. Ob tem pa je 

potrebno poudariti, da bodo pri izplačilu še enkrat 

preverjene zgornje priznane vrednosti, ki veljajo za 

določeno šifro stroška ter da izplačilo ne preseže 

odobrene vrednosti naložbe. 

Sprememba stroška, ki ne spremeni šifre stroška, 
zapisanega v odločbi o pravici do sredstev 

NE 

V kolikor se posamezen strošek, ki izhaja iz odločbe o 
pravici do sredstev ne spremeni toliko, da bi pomenil 
drugo vrsto/šifro stroška kot to izhaja iz seznama 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, prošnje za 
spremembo ni potrebno vlagati. 

Primer: V vlogi mi je bila na podlagi ene ponudbe 
odobren strošek pod šifro 7.4.21 za predsetvenik, 
delovne širine 3 m. Sedaj bi kupili predsetvenik delovne 
širine 3,2 m, ki ga uvrščamo pod isto šifro stroška. 
Prošnja v tem primeru ni potrebna.  
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Sprememba pri gradbeno-obrtniških delih, za 
katere mora upravičenec pridobiti 
novo/spremenjeno gradbeno dovoljenje 

DA 
K prošnji za spremembo obveznosti je potrebno priložiti 
novo/spremenjeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.  

Sprememba upravičenih stroškov pri gradbeno-
obrtniških delih, ki spremeni število enot iz 
kataloga stroškov odobrenih z odločbo 

DA 

V kolikor se spremeni število enot mere (m, m2, m3, 
število živali ipd.) je za to potrebno vložiti prošnjo za 
spremembo obveznosti. Sprememba števila enot mere 
se nanaša na katalog stroškov in ne na popis del. 
Primer: V kolikor se spreminjajo količine gradbenega 
materiala, medtem ko površina ostaja enaka kot v vlogi 
sprememba ni potrebna. 
 

Sprememba lokacije naložbe DA 
V kolikor se spremeni lokacija naložbe (GERK, 
parcelna številka, ipd) je potrebno vložiti prošnjo za 
spremembo in potrebna dokazila oziroma dovoljenja. 

Nastanek nove vrste podstroška, ki v vlogi ni bil 
predviden je pa lahko vključen v enoto odobrenega 
stroška 

DA 

Primer: Upravičencu je bil z odločbo o pravici do 
sredstev odobren strošek sajenja in oskrbe nasada v 
prvem letu. Upravičenec je predvidel strošek sajenja, 
postavitev kolov, gnojenje. Po odobritvi vloge so 
upravičencu nastali dodatni stroški za namestitev 
zaščitnih mrež proti voluharjem. V kolikor bi te mreže 
uveljavljali v zahtevku, ta strošek ne bi bil odobren, če 
na Agenciji ne bi bila predhodno vložena prošnja za 
spremembo obveznosti. Ob tem pa je potrebno 
poudariti, da dodatno nastale vrste stroškov ne 
povečajo odobrene vrednosti stroškov, ki izhajajo iz 
odločbe o pravici do sredstev.  
 

Sprememba stroškov, kadar so bili le-ti odobreni na 
podlagi treh ponudb, in sprememba vpliva na 
kapaciteto ali površino ali vrsto pridelave ali 
predelave 

DA 
Na Agencijo je potrebno vložiti prošnjo za spremembo 
in k vlogi za spremembo priložiti nove tri ponudbe. 



 4 

Sprememba dobavitelja istovrstne opreme oziroma 
mehanizacije 

NE 

V kolikor se je pri izvedbi naložbe zamenjal dobavitelj 
opreme, specifikacija opreme pa je ostala znotraj 
odobrene šifre stroška, prošnje za spremembo 
obveznosti ni potrebno vlagati. Ob zahtevku pa morate 
poleg računa priložiti tudi ponudbo izbranega izvajalca. 
 

 

 

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE: 

o Prošnja za spremembo obveznosti naj se odda tako elektronsko kot tudi pisno (obrazec iz aplikacije se natisne in se ga pošlje priporočeno po pošti).  

o Prošnjo za spremembo obveznosti je potrebno vložiti pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Pri tem je potrebno upoštevati, da je potreben čas 

za rešitev prošnje, zato je potrebno paziti, da je prošnja posredovana na Agencijo dovolj zgodaj, da bo lahko rešena pred datumom zapisanim v odločbi 

o pravici do sredstev in tako ne bo zamujen rok za vlaganje zahtevkov. Če je časovni rok med oddajo prošnje za spremembo in rokom za vlaganje 

zahtevkov kratek, je priporočljivo, da se vsebinski spremembi doda tudi prošnja za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov. Zahtevka namreč 

tehnično ni mogoče vložiti preden bo prošnja rešena.  

o V eno prošnjo za spremembo se lahko vključi več nastalih sprememb. Prav tako se prošnje za spremembo oddane na isti dan štejejo za eno 

spremembo. 

o V primeru kolektivnih naložb je potrebno paziti, če sprememba pomeni tudi spremembo pogodbe o sodelovanju. V tem primeru je potrebno k prošnji 

za spremembo priložiti tudi aneks k omenjeni pogodbi. 

o V kolikor bo pisna prošnja za spremembo dinamiko prispela prepozno, se bo še preverilo ali je bila prošnja pravočasno oddana elektronsko. V kolikor 

je bila prošnja za spremembo elektronsko oddana pravočasno, se ne bo štelo, da je oddana prepozno.  

o Sprememba nosilca obveznosti: Se ne šteje med spremembe obveznosti po 54. členu Zkme-1, ampak zadevo ureja 17. člen Zkme-1 in 50. člen ZUPa. 

Pomembno je, da upravičenci namero o spremembi nosilca v najkrajšem možnem času sporočijo na Agencijo in da, se računi in druga dokazila, do 

vnosa spremembe v uradne evidence (npr. vpis v RKG), glasijo na prvotnega upravičenca, po vnosu spremembe v uradne evidence pa na novega 

nosilca obveznosti. 

 




