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• vse o kohezijski politiki na povezavi http://www.eu-
skladi.si/sl/ekp 

• ključni dokumenti, zakonodaja, navodila, izvajanje (potrebno 
upoštevati vse) 

• FINA EU TOČKA  
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http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila:  

• Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

• Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, 
spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014-2020  

• Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 

• Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. 
členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020 

• Priloge Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020 

• Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje EKP cilja Naložbe za 
rast in delovna mesta v programskem obdobju-2014-2020 
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PREGLED VLOG: NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE / RAZLOGI ZA 
POZIVANJE NA DOPOLNITEV PRI VLOGAH CLLD ZA 19.2 

PODATKI O LAS 

PODATKI O PRIJAVITELJU/UPRAVIČENCU 
(partnerji):  

- nepravilni in nepopolni (uradna evidenca) 



  

• začetek in zaključek operacije (točka 5 
in 6),  

• doprinos operacije k tematskemu 
področju ukrepanja (točka 8),  

• nejasen namen in predmet operacije, 
nepregledni opisi operacije (točka 9),  

• preobsežni naziv operacije – (točka 1 
in 2) 

• nejasne navedbe vsebine, aktivnosti 
preveč drobljene (zneski niso v skladu 
s finančnim delom) (točka 10) 

PODATKI O 
OPERACIJI 

(točke 1-10): 



  

• neustrezni kazalniki učinka 

• nepopolni kazalniki rezultata 

• neusklajenost kazalnikov v 
dokumentih 

• nejasnosti glede 
zahtevanih/potrebnih soglasij, 
dovoljenj,… 

NAČRTOVANJE 
CILJEV, KI JIH 
ZASLEDUJE 
OPERACIJA 

(točke 11-15):  



 Skupine kazalnikov za spremljanje in poročanje: 

•  število novih delovnih mest 

• število ohranjenih delovnih mest 

• število novih proizvodov/produktov/storitev 

• število novih programov/dogodkov/izobraževanj/mrež/partnerstev 

• število udeležencev ranljivih skupin vključenih v izvajanje 
operacije/programe 

• število vključenih udeležencev v izvajanje operacije/programe (razen 
ranljivih skupine) 



  
• število izvedenih 

programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposabljanj/izobr
aževanj 

• število izvedenih delavnic/mrež/dogodkov na tematiko 
varovanja okolja in energetske učinkovitosti 

• število objektov/poti/produktov, ki so predmet aktivnosti 
namenjenih varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne 
dediščine 

• površina namenjena varovanju narave in okolja 

• površina reaktiviranih ali saniranih območij   

 



  

• neskladje v sami vlogi ter med 
posameznimi dokumenti 

• upravičeni in neupravičeni stroški 

• povračljiv DDV (vstopno – izstopni DDV) 

FINANČNI 
PODATKI (točke 

16-24): 



  
  16) Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 18 + 19     

17) 
Ocenjen znesek povračljivega DDV (EUR): 

zagotoviti sredstva 

med fin. viri      

18) Ocenjen znesek upravičenih stroškov operacije 

(tekoče cene, EUR):       

19) Ocenjen znesek neupravičenih stroškov operacije 

(tekoče cene, EUR):       

20) Ocenjeni diskontirani neto prihodki v ekonomski dobi 

operacije (v EUR): 
      

 Ni relevantno 

21) 
Ocenjena finančna vrzel – R (%): 

      

 Ni relevantno 

22) 
Ocenjen pripadajoči znesek – DA (v EUR): 

      

 Ni relevantno 

23) 
Ocenjena ekonomska interna stopnja donosnosti (%): 

      

 Ni relevantno 

24) Vrednost sofinanciranja (v EUR):       



 
 

• neustrezen obrazec, ni ustrezen 
podpisnik 

• nepravilno / nepopolno izpolnjeno 
(tipi stroškov, aktivnosti po 
partnerjih, proračunska 
postavka,…) 

• nezaključena finančna konstrukcija 

PRILOGA 1, 2: 



  

• kopije / originali 

• vloga na JR LAS, revizijska 
sled  

• postopek izbora, dokazila 
(obvestilo, zapisnik) 

• zagotavljanje finančnih virov  

• konzorcijska pogodba 

DRUGO: 



PREGLED ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO: NAJPOGOSTEJŠE 
UGOTOVITVE (administrativno preverjanje, PKS) 

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 

Navodila za vnos v e-MO 



  

• Ustrezna dokazila k zahtevku za izplačilo (listine, potrdila o plačilu,...). 

• Listina ni bila skladna z obdobjem upravičenosti. 

• Na listino niso navezane prave pravne podlage oz. pravne podlage niso 
vnesene. 

• Vnos samo dela listine (mora biti vnesena celotna listina z DDV – prijavi pa 
se samo ustrezni del). 

• Delne prijave stroškov: Na ZZI se naveže samo tisti del stroškov, ki se 
nanaša na izvajanje na CLLD oziroma na operacijo. 

• Neizvedene aktivnosti – vpliv na izvedbo operacije, obrazložitve. 

• Pomanjkljivi računovodski izpisi, nepravilno poknjiženi stroški, izdatki. 

 



  
 
Izvedba postopkov: 

• Pomanjkljiva revizijska sled (označevanje dokumentov, izvedba JN, knjiga 
vhodne-izhodne pošte).  

• Neupoštevanje načel ZJN (postopki, izbira izvajalca,…). 

• Gospodarno in transparentno ravnanje upravičencev pri izboru 
izvajalcev/dobaviteljev kadar niso zavezanci za ZJN (dokazila o preverjanju 
tržnih cen oz. pojasnil o načinu izbora dobaviteljev/izvajalcev manjkajo  tudi 
povpraševanja, ponudbe oz. predračuni izbranih dobaviteljev/izvajalcev, 
naročilnice oz. potrditve naročil, konflikt interesov in sposobnost ponudnikov za 
izvedbo naročila. 

• Preveritev pravnih podlag za zaposlene in preveritev celotnega postopka novo 
zaposlenih oseb, za katere se uveljavljajo stroški zaposlitve. 

 



  

• Lastniška povezanost: upravičenec je povezan s podjetjem, ki 
mu je dobavilo neopredmeteno OS (programsko opremo). 

• Nenamenska uporaba neopredmetenega OS (programska 
oprema): program se uporablja za vse dejavnosti s katerimi se 
upravičenec ukvarja in obenem niso z operacijo povezane. 

 



 
 

• Oprema, ki je bila nabavljena v okviru operacije, se ne 
uporablja namensko in v prostorih, ki so navedeni v pogodbi. 

• Popolni izdelek (tržna raziskava) je bil predložen/dopolnjen 
izven obdobja upravičenosti stroškov.  

• Direktor podjetja je bil na projektu zaposlen v deležu 100% 
(določen delež vedno opravlja za podjetje-firmo). 

 



  

• Neupoštevanje navodil OU na področju komuniciranja 
(nameščenost logotipa, označevanje operacij,…). 

• Spletna stran upravičenca ni bila pripravljena v skladu z 
Navodili OU, str. 10 (logotip na prvem vidnem polju):  

……..v primerih, ko so spletne strani upravičencev že 
vzpostavljene in niso vzpostavljene izključno zaradi 
sofinancirane operacije, lahko zaradi upravičenih razlogov 
(npr. spletna stran je namenjena različnim projektom z 
različnimi viri financiranja, navedba logotipa pa bi bila 
zavajajoča ipd.), izjemoma dovoli, da se logotip in navedba 
sklada umestita na podstran, ki se nanaša izključno na 
operacijo. 

 



Hvala za pozornost. 
 

clld.mgrt@gov.si 
 

Andreja Budimir 
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