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  • EVROPSKA ZAKONODAJA 

• NACIONALNA ZAKONODAJA (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) 

• IZKUŠNJE 2007-2013 

 

• Operativni program za izvajanje kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020 

• Merila za izbor operacij v okviru operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 

      (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti) 

 

 



 
 

 

 



  

Kazalniki morajo biti skladni z OP EKP 2014-2020 in sicer se 
morajo nanašati na 9 prednostno os, 5 prednostne naložbe 
''Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost'' (specifični cilj: boljša gospodarska in socialna 
vključenost skupnosti na območjih LAS:  

- število prebivalcev, ki živijo na območju 

- število podprtih partnerstev (1 LAS predstavlja eno 
partnerstvo) 

- število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje 
projektov CLLD.  



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 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 evropske kohezijske 
politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 
2014-2020  

 

 

 



  

• Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 

 

• Posebna pravila glede podpore za sklad ESRR: 

   67. – 73. člen 



Posebnosti: 

• V skladu z Operativnim programom in Uredbo EU št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta, fizične osebe 
niso upravičenci do financiranja iz ESRR sredstev. Upravičenci 
so lokalne akcijske skupine (LAS), pravne osebe javnega in 
zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije lokalnega 
razvoja.  

• Prispevek v naravi v skladu z Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014–2020 ne predstavlja 
upravičenega stroška. 

• DDV ni upravičen strošek. 



Pravila: 

• strošek nastane z dnem opravljene storitve oziroma z dnem dobave 
blaga 

• dokaz, da je strošek oziroma izdatek nastal, sta računa ali e račun, 
ter dokazilo o plačilu upravičencu – obvezna dokazila so opredeljena 
v 2. poglavju po posameznih vrstah stroškov 

• upravičenost operacij glede na kraj 

• obdobje upravičenosti od 1.1.2014 – 31.12.2023 oziroma v skladu z 
71. členom Uredbe CLLD – po oddaji vloge v odobritev na MGRT 

• dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ni dovoljeno 

• od 1.1.2016 elektronska izmenjava podatkov med udeleženci EKP 

• v okviru preverjanja upravičenosti se lahko zahteva dodatna 
dokazila, ki niso opredeljena v navodilih 

• dokazovanje upravičenosti je dolžnost upravičenca 

 

 



  

• Operacije, ki imajo značaj državnih pomoči, se obdobje upravičenosti 
izdatkov za operacije prične skladno z opredelitvijo v veljavnih shemah 
državne pomoči 

• za operacije, ki so predmet državnih pomoči, je potrebno preveriti rok 
hrambe dokumentacije  

 

 



Kontrole: 

• ADMINISTRATIVNO PREVERJANJE po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU 
– preverjanje vsakega zahtevka za izplačilo, 

• PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU – 
pregledi posameznih operacij na kraju samem 

 

Rezultati upravljalnih preverjanj morajo biti dostopni vsem osebam oz. 
organom, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike pri konkretnem 
izplačilu ter nadzornim in kontrolnim organom (posredniški organ, 
organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ, računsko 
sodišče RS, Evropska komisija (generalni direktorati), Evropsko računsko 
sodišče,….) 



Arhiviranje: 

   V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU: 

-za obdobje 3 let  (skupni upravičeni izdatki znašajo manj kot 
1.000.000 EUR – od 31. decembra po predložitvi obračunov) 

-v obdobju 2 let (skupni upravičeni izdatki znašajo več kot 
1.000.000 EUR – od 231. decembra po predložitvi obračunov). 

   Skrajni rok za hrambo dokumentacije je 31.12.2027. 

 



Označevaje: 

Upoštevanje Navodil organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014 – 2020 glede označevanja. 



Hvala za pozornost 
 

clld.mgrt@gov.si 


