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Deljeno upravljanje – kdo in kaj? 

Pravilnost in upravičenost izplačil upravičencem nadzorujejo: 
 

 Prva odgovornost je na državi članici: 

 Plačilna agencija – kontrole izvaja v okviru vzpostavljene (predpisane) strukture; 

 Izvajanje kontrol  nato preverja Certifikacijski organ v vlogi zunanjega revizorja  (UNP) 

 

 V drugi fazi pa kontrole/nadzor porabe sredstev EU izvaja Evropska Komisija. 

 Evropska Komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja: nadzoruje ali so 
sredstva izplačana zakonito in pravilno,  

 v primeru goljufij nadzor lahko izvede OLAF 

 

 Evropsko računsko sodišče: redni nadzor (DAS revizije in razrešnica Komisiji) in 
sistemske revizije…. pripravlja poročila o uporabi javnih sredstev 

 

 Evropski Parlament - razrešnica Komisiji 

 



EU pravni okvir 

……..ki ga MORA Slovenija upoštevati v celoti: 
 

 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi  agencijami in 
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura – 
splošni okvir za dodeljevanje EU sredstev, tudi opredelitev KONTROLNIH sistemov in KAZNI, GOLJUFIJE, 
okrepitev določil glede (začasne) ZAUSTAVITVE in PREKINITVE plačil, doseganje ciljev SKP  

 

o DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 907/2014 z  dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1306/2013 v zvezi s plačilnimi agencijami, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov –  določa 
akreditacijske kriterije 

 

o DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 640/2014 z  dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1306/2013 glede IAKS, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabijo za 
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 

 

       …….in pripadajoče IZVEDBENE uredbe Komisije 

 

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

 

 Uredba SSO (1303/2013), krovna finančna uredba (966/2012) 
 



Predpisi v Sloveniji 

 ZAKON o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 
26/14)  

 

 Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 103/11, 87/12, 63/13 
in 38/14: v nadaljevanju Uredba PRP) 

 

 Druga zakonodaja: 

 ZAKON o varstvu kulturne dediščine  - ZVKD-1 - Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - 
orzvkd39, 90/12 in 111/13) 

 ZAKON o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 32/08- 
OdlUS in 8/10-ZSKZ-B); 

 ZAKON o graditvi objektov (ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo št. 15)  

 ZAKON o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo št. 9) 



Izplačila sredstev davkoplačevalcev EU so po stalnim 
in podrobnim nadzorom……. 

 Države članice:   
 kontrolne statistike (PA) + potrditev obračunov (CO) = podlage za izračun stopnje napake 
 

 KOM:  
 Letno poročilo DG za kmetijstvo in razvoj podeželja – tudi ocena o delovanju upravljavskih in 

kontrolnih sistemih v  okviru deljenega upravljanja 

 Izjava o zanesljivosti – direktor DG za kmetijstvo in razvoj podeželja za 2020 in 2013 poda 
rezervacijo o pravilnosti, učinkovitosti in smotrnosti izplačil za razvoj podeželja 

 Evropsko računsko sodišče – Poročilo o izvajanju EU proračuna = stopnja 
napake 

 

 Evropski parlament – poda razrešnico Evropski Komisiji (= sredstva so 
izplačana pravilno )  



ERS – odkriva veliko nepravilnosti pri izdatkih  
za razvoj podeželja 

Od leta 2010 ERS odkriva veliko nepravilnosti, stopnja napake je zelo visoka (investicijski ukrepi 
5,7% za leto 2012). ERS navaja naslednje najpogostejše napake:             ERS    2012 – 7,9 % 
 

! pomanjkljivosti pri administrativnih pregledih v zvezi s pogoji za upravičenost in zavezami 
(neupravičen DDV ali dvojno financiranje nista bila odkrita),  
 

! nezadostna ocena razumnosti stroškov, 
 

! slabosti pri izvedbi znižanj ali izterjav, 
 

! nezadostna kakovost pregledov na kraju samem (niso bile zajete vse zaveze in obveznosti 
in/ali odkrite vse neskladnosti), 
 

! Najpomembnejša slabost, ki jo je odkrilo Sodišče, se je nanašala na neuspešne preglede 
pravil javnega naročanja.  

 
Priporočilo ERS===== države članice naj bolje izvajajo obstoječe administrativne preglede ob 
upoštevanju vseh pomembnih informacij, ki so na razpolago plačilnim agencijam, saj je tako 
mogoče odkriti in popraviti večino napak    in 
 

Komisija zagotovi ustrezno spremljanje vseh primerov, pri katerih je Sodišče odkrilo napake 
 

 

 

 

 
 



 

Aktivnosti Komisije 

 

DG Agri v okviru akcijskega načrta za odpravo visoke stopnje napake (na podlagi revizij) 
ugotavlja: 
 

! nezadostna kontrola izbirnih meril, 
 

! nezadostno preverjanje ustreznosti pravil javnega naročanja, 
 

! zasebna naročila: 
! slaba kontrola upravičenosti stroškov, 

 

! kontrola 3 ponudb 
 

! slaba kontrola ali nikakršna kontrola možnih umetno ustvarjenih pogojev,  
 

! ne preverja se celotna investicija pri kontroli na kraju samem. 
 

ERS očita, da so imele plačilne agencije na voljo vse informacije, vendar napak niso 
zaznali. 
KOM se odziva na ugotovitve ERS z dodatnimi zahtevami in poudarjanjem o kakovosti 
izvedenih kontrol.  
 
V DČ moramo izboljšati postopke, ki bodo pravočasno zaznali napake.  

 



Zaščita finančnih interesov Unije 

………Finančne korekcije – učinkovite že od leta 1997 

 Delovni dokument – Smernice v zvezi z izračunom finančnih posledic pri pripravi 
sklepa o potrditvi obračunov jamstvenega oddelka EKUJS (VI/5330/97- SL in) in 
dopolnitev smernic 5.6. 2010 

 

 Obvestilo – definicija ključnih in pomožnih kontrol  (AGRI/17933/2000EN rev 1):   
 Ključne notranje kontrole: so administrativni pregledi (100%) in pregledi na kraju samem (5%) za 

preverjanje osnovnih elementov, zlasti resničnosti predmeta zahtevka, količine, kakovosti, itd., 
 

 Pomožne notranje kontrole: so administrativni pregledi , potrebni za pravilno obravnavanje zahtevkov, 
kot so preverjanja upoštevanja rokov za predložitev zahtevkov, prepoznavanje dvojnih zahtevkov, izvedba 
naknadnih pregledov na kraju samem, uporaba kazni in drugo ustrezno nadzorovanje postopkov. 

 

Posledice: 

Izključitev (ne-povračilo)natančnih zneskov ugotovljene napake (vzorec za pregled mora 
biti zelo velik – KOM nima dovolj sredstev)   oz. 

Uporaba pavšalnih finančnih korekcij (5, 25 20…..%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaščita finančnih interesov Unije 

 

Instrument  ukinitve ali zaustavitve plačil (od leta 2008) in za 2014-2020 okrepljeno !!! 

 ena ali več ključnih sestavin nacionalnega kontrolnega sistema ne obstaja ali ni 
učinkovita,  
 

 resnost ali trajanje ugotovljenih pomanjkljivosti (korekcije so bile že izvedene),  
 

 država članica ni izvedla priporočil Komisije za izboljšanje situacije in tudi v bližnji 
prihodnosti tega ne more storiti. 

 

So sredstva Unije ustrezno zaščitena? 

Kombinacija obeh  -  prekinitev in zmanjšanje /zaustavitev  plačil – delujeta preventivno!  

ter finančne korekcije 

= takojšnje in učinkovito orodje za KOM pri zaščiti finančnih interesov EU proračuna  

 



  

  
Slovenija izpolnjuje obveznosti do proračuna EU in letno 

vplača v Bruseljsko blagajno okoli 410 mio €. 
 

Programi EU so edini način, da naša sredstva pripeljemo nazaj 
v Slovenijo. 

 
Zato je izjemnega pomena, da skupaj ustvarimo pogoje za 

uspešno in učinkovito porabo programskih sredstev EU. 
 

Vprašanja ? 


