
PROŠNJE ZA SPREMEMBE 
 
Po novem je možno oddati le 2 utemeljeni prošnji na eno vlogo. 
O kakršni koli spremembi obveznosti iz odločbe je potrebno takoj obvestiti svetovalca 
in se dogovoriti za pravočasno vložitev prošnje za spremembo. Prošnje se vložijo v 
aplikacijo, nato pa vlagatelji podpisane pošljejo na AKTRP s priporočeno pošiljko.  
 
SPREMEMBA DINAMIKE 
- vloži se jo lahko do datuma zahtevka, lahko tudi prej, 
- zahtevki se lahko podaljšajo za največ 12 mesecev, vendar le do skrajnega datuma, 

ki je objavljen v JR, 
- datume zahtevkov se lahko združuje, ne da pa se jih razdružiti. 
 
SPREMEMBA OBVEZNOSTI 
- če se spremeni šifra stroška (drugačna zmogljivost stroja, …), priloži se nova 

ponudba, 
- če nastane sprememba pri gradbeno obrtniških delih, ki zahteva 

novo/spremenjeno pravnomočno GD (to se priloži k prošnji), 
- kadar se spremeni št. enot (m2, GVŽ, …), na katere se računa stroške (če so bile 

ob vlogi 3 ponudbe, je potrebno pridobiti 3 nove ponudbe in jih priložiti k prošnji), 
- če se spremeni lokacija naložbe (GERK, parcelna številka, …), se k prošnji priloži 

dokazila oz. dovoljenja, 
- če nastane nova vrsta podstroška, ki v vlogi ni bil predviden, je pa ključna za 

izvedbo naložbe,  
- v eno prošnjo za spremembo se lahko vključi več nastalih sprememb. 
 
 
Kdaj prošnja za spremembo ni potrebna? 

- če se spremenijo samo količine pri obstoječih postavkah, 
- če se spremeni izvajalca/dobavitelja (ob zahtevku se priloži ponudba izbranega 

izvajalca/dobavitelja). 
 
Če predvidevate, da vloga za spremembo naložbe ne bo odobrena do datuma 
zahtevka, hkrati vložite še prošnjo za spremembo dinamike. Šteje datum e-oddaje. 
 
Če spremembe pri kolektivnih naložbah vplivajo na pogodbo o sodelovanju, je treba 
priložiti tudi aneks k tej pogodbi. 
 
Sprememba vlagatelja/upravičenca: 
takoj je potrebno sporočiti nove podatke in podpisano izjavo o prevzemu vseh pravic 
in obveznosti. 
 
SPREMEMBA STROŠKOV 

- če se prenese strošek na drug zahtevek, 
- če se menja šifra stroška, 
- če se menja nosilca stroška pri kolektivni naložbi 
- če se spremeni delež stroška pri kolektivni naložbi. 

 

Prošnje za spremembo obveznosti/ stroškov odobrijo na vaš e-naslov, za podaljšanje 
dinamike pa izdajo odločbe. 
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