
Stanka Klakočer  
 Ljubljana, 15.9.2014 

Priprava in obravnava 
zahtevkov za izplačilo  

Ukrepi 4. osi - Leader 



 

Vsebina 

 

1. Namen  in obseg kontrol pred izplačilom zahtevkov  

2. Vrste kontrol pred izplačilom zahtevkov 

3. Ugotovljene pomanjkljivosti pri kontroli zahtevkov in njihova 
obrazložitev   



Zakaj podrobne kontrole zahtevkov za izplačilo ? 

 

• …..predvsem zaradi zaščite finančnih interesov  EU je treba upoštevati, da je  cca 40 %  finančnih 

sredstev v proračunu Skupnosti,namenjenih kmetijstvu. 

 

• pravilnost in upravičenost izplačil nadzoruje najprej sama država v okviru vzpostavljene strukture, ki je 

predpisana za sistem deljenega upravljanja sredstev EU (plačilna agencija, nato še Certifikacijski organ);  

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

 

• Vse ugotovitve Komisija (revizije) glede  pomanjkljivih (število in kakovost) kontrol vodijo do 

vračila neupravičeno izplačanih sredstev. Komisija v primeru  pomanjkljivih kontrol uporabi 

pavšalne finančne korekcije (5% , 10%, 25%.....) vseh izplačanih sredstev za posamezni ukrep za 

pregledovano leto in tudi za (vsaj) eno leto nazaj.  

 

• Zneski vračil v evropski proračun so zato zelo veliki – lahko tudi več milijonov! 

 



Vloga plačilnih agencij  

 

• Odobritev, računovodstvo in izvrševanje plačil iz naslova skupne kmetijske politike – (SKP) poteka 

(samo!) preko akreditiranih plačilnih agencij, za katere so predpisana stroga akreditacijska merila, ki jih 

morajo le-te izpolnjevati. 

 

• Plačilna agencija lahko pod določenimi pogoji opravljanje vseh kontrol prenese na drug organ; v 

programskem obdobju 2007 -2013 je te kontrole opravljalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO).  

 

• Po uveljavitvi spremembe zakona o kmetijstvu 29.4.2014 se  je izvajanje ukrepov LEADER preneslo na 

Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). 

 

 



 

Vrste kontrol zahtevkov pred izplačilom  

 

Zahtevke za izplačilo je skladno z uredbo, ki določa merila za akreditacijo plačilnih agencij, potrebno 

pregledovati na dva načina:  

 

– administrativno – ali je zahtevek POPOLN in USTREZEN  (100 % kontrola) in  

 

– s kontrolo na kraju samem na podlagi vzorčenja (analize tveganja ), in sicer se ugotavlja, ali 

vsebina zahtevka ustreza dejanskemu stanju projekta na kraju samem). 

 

 

NA POPOLNOMA ENAK NAČIN VSE PLAČILNE AGENCIJE, TUDI  ARSKTRP,  OPRAVLJAJO 

ADMINISTRATIVNE KONTROLE IN KONTROLE NA KRAJU SAMEM TUDI NA VSEH OSTALIH 

UKREPIH SKP, NE LE NA UKREPIH LEADER.  

 



 
Pri pripravi zahtevka je potrebno upoštevati…  

 

 

 

• da mora nosilec projekta ob oddaji NIP izpolnjevati pogoje, ki jih za posamezen ukrep določa v času 

oddaje NIP veljavna Uredba PRP in uredba, ki ureja plačila ukrepov 2. osi iz PRP 2007-2013, in 

upoštevati določbe, ki se nanašajo na upravičene stroške in natančne določbe za posamezen ukrep, 

 

 

• da  je v 4. točki 99. člena Uredbe PRP določeno, če je v NIP vključen projekt, ki vsebuje predmet 

podpore iz ostalih ukrepov 1., 2. ali 3. osi iz PRP 2007-2013, mora biti ta v skladu z Uredbo 

1698/2005/ES in PRP 2007-2013.  

 

 

 

 



 

Zakaj torej „dodatna“ dokazila za odobritev  zahtevka za izplačilo ? 

 

• 11. točka 106. člena Uredbe PRP za ukrepe LEADER določa:  

„Gradbena dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje 
prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.“ 

 

Glede na citirani člen, mora ARSKTRP (MKO) v postopku administrativne kontrole preverjati izvajanje: 

 

- Zakona o graditvi objektov  - ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo št. 15;  določbe citiranega zakona  
v povezavi z  11. odst. 106. člena in 4. tč. 99 člena Uredbe PRP;   

 

- Zakona o varstvu kulturne dediščine  - ZVKD-1 - Uradni list RS, š. 16/08, 123/08, 8/11 - orzvkd39, 
90/12 in 111/13); določbe citiranega zakona od 28. do 31. člena v povezavi z  11. odst. 106. člena in 4. tč. 
99 člena Uredbe PRP in    

  

- Zakona o varstvu narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 32/08- OdlUS in 8/10-
ZSKZ-B); zlasti določba 105 a. člena citiranega zakona v povezavi z  11. odst. 106. člena in 4. tč. 99 člena 
Uredbe PRP,     

 

tako da zahteva od LAS dostavo ustreznih dokazil o upoštevanju določil teh treh zakonov.    

 



 
Kdaj se šele lahko vloži zahtevek za izplačilo ? 

 

 

V  1. in 2. odst. 102. člena Uredbe PRP je določeno, da mora biti projekt pred vložitvijo zahtevka, na 

katerega se zahtevek za izplačilo ali njegova faza nanaša: 

 

1. zaključen  in  

2. vsi računi plačani .  

 

Posebej za projekte s področje kulturne dediščine -  Priloži se tudi izjava pristojnega območnega zavoda 

za varstvo kulturne dediščine, da je naložba izvedena v skladu s kulturno varstvenimi pogoji  (uredba PRP -  

4. tč. 99 člena Uredbe PRP v povezavi s 4. odst.  89. člena).   

 

 

 

 

 

 

 



Kaj se šteje za dokazilo o plačilu zahtevka ? 

 

1. Original dokazila o plačilu  (UPN, blagajniški prejemek ali račun iz blagajne), 

2. Kopija dokazila o plačilu z originalnim žigom  banke, pošte, hranilnice,… ,  

3. Kopija dokazila o plačilu, potrjena s strani nosilca projekta in odgovorne osebe LAS. 

 

 

Paziti:  

• Velja tudi za izpise iz elektronskega bančništva.  

• Potrdilo blagajniški izdatek ni dovolj, potrebno je potrdilo blagajniški prejemek.  

• Upoštevati določeno mejo za gotovinsko poslovanje ( 420 EUR). 

• Iz dokazila mora biti razviden sklic na zadevni račun (revizijska sled). 

 

 



Ohranjanje kulturne dediščine   

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 

• Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti za:  

• posege v spomenik, 

• posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, 

• posege v varstvena območja dediščine. 

 

• Pred začetkom izvedbe projekta vloži vloga za izdajo kulturno varstvenih pogojev  na  pristojno 

Območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, nato se šele lahko pridobi kulturno varstveno 

soglasje; pred vložitvijo zahtevka za izplačilo je potrebno pridobiti tudi IZJAVO zavoda, da je projekt v 

skladu s pridobljenim soglasjem. 

 

 

 

 

 



Register nepremične kulturne dediščine – primer   



Ohranjanje narave in naravne dediščine 

 

• Zakon o ohranjanju narave 

 

• Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti , kadar imajo s predpisi na področju ohranjanja narave 

območja poseben status, in sicer:  

• posebna območja varstva, posebna ohranitvena območja in potencialna posebna ohranitvena 

območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000);  

• zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih;  

• območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena. 

 

 



Dokazila - ohranjanje narave in naravne dediščine 

 

 

– Pred začetkom izvedbe projekta se vloži vloga za izdajo naravo varstvenih pogojev na Agencijo 

Republike Slovenije za okolje (ARSO), nato se šele lahko pridobi naravo varstveno soglasje. 

 

– Če  je naravo varstveno soglasje  datirano po vložitvi  zahtevka, dopolnitev ni ustrezna in se šteje, 

da je bil zahtevek  nepopoln, zato se s sklepom zavrže kot nepopoln. 

 

– pri preverjanju  statusa območja glede na Zakon o ohranjanju narave  uporabljamo 

Naravovarstveni atlas  - http://www.naravovarstveni-atlas.si 

 

 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.naravovarstveni-atlas.si/


Naravo varstveni atlas – primer  



Dokazila - gradnje, rekonstrukcije in obnove objektov  

 

• Zakon o graditvi objektov  

 

– K zahtevku za izplačilo za projekt, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, je  treba predložiti: 

• skice objekta z izmerami (če ni priloženo v NIP); 

• ovrednoten popis del izbranega ponudnika (ponudba, predračun - če ni priloženo v NIP); 

• dokaz o zaključku investicije, to je  končna gradbeno situacijo, potrjeno s strani 

investitorja, izvajalca del in pooblaščenega nadzornika del.   

 

 

 



Dokazila - gradnje, rekonstrukcije in obnove objektov  

 

• K zahtevku za izplačilo za projekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje,  je potrebno predložiti : 

 

– PGD (projekt za gradbena dela) ali PZI (projekt za izvedbo del), če ni priložen že v NIP); 

– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt,  če ni priloženo že v NIP; 

– končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani investitorja, izvajalca del in pooblaščenega nadzornika 

del;  

– pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. 

 

• Če uporabno dovoljenje ni pridobljeno pred vložitvijo zahtevka, se ta v celoti zavrne, kajti investicija se 

ne šteje za zaključeno, kar je v nasprotju s  1. in 2. odst. 102. člena uredbe PRP. 

 



Stečaj izvajalca del oz. storitev ? 

Nedokončan projekt zaradi stečaja izvajalca:  

 

• V primeru, da izbrani izvajalec celotnega naročila ne more izvesti do konca zaradi izrednih dejstev, 

na katere nima vpliva (kot je stečaj …), se k že sklenjeni pogodbi pripravi aneks, če je le-ta bila 

sklenjena. 

 

• V aneksu se natančno ugotovi, katera dela so bila izvedena, izbrani izvajalec izdela gradbeno 

situacijo ali zapisnik o izvedenih delih, ki ga potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec. 

 

• Upravičenec ponovno pridobi tri ponudbe in izbere novega izvajalca;   

 



Tri ponudbe za nabavo nakup in izvedbo storitev  

 

• Tri ponudbe so obvezne vedno, kadar se končni prejemnik podpore v skladu s predpisi, ki urejajo javno 

naročanje, ne šteje za naročnika, in je predmet podpore mogoče izvesti v okviru ostalih ukrepov 1. in 3. 

osi Programa razvoja podeželja 2007–2013, in sicer za zneske nad 10.000,00 EUR (brez DDV).  

  

• Ponudbe morajo biti medsebojno primerljive in če ni bila izbrana najnižja ponudba, mora končni 

prejemnik podpore obrazložiti, zakaj ni izbral najnižje ponudbe.  

 

• Ponudbe morajo biti pridobljene oz. datirane pred izdajo računa, sicer ne morejo biti osnova za izbiro 

izvajalca.  

  

• V primeru izvedbe postopka javnega naročanja se ob pregledu zahtevka preveri celoten postopek izbire 

ponudnika.     



Popolnost in ustreznost računov  

 

Ustreznost računov  - dosedanje ugotovitve 

 

• Datum  opravljene storitve se  ne sklada z datumom določenega dogodka; 

• Račun nima ustrezne oz. dovolj podrobne specifikacije – pogosto je to pri ukrepu Vodenje LAS;  

• Datum izdaje računa je po vložitvi zahtevka ; 

• Datum opravljene storitve je po vložitvi zahtevka, račun pa pred tem datumom 

 



Popolnost in ustreznost računov  

 

 

Obvezni podatki na računu po  ZAKONU O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) (neuradno 

prečiščeno besedilo št. 9) – 82. člen 

 

Popolnost računov  - dosedanje ugotovitve, in sicer manjka: : 

• Davčna številka, zlasti pri  navedbi kupca oz. izvajalca storitve, če je ta davčni zavezanec;       

• Datum opravljene storitve; 

• Navedba količine in vrste dobavljenega blaga;  

• Navedba: Nisem zavezanec za obračun DDV po 1. točki 94. člena ZDDV-1. 

 

 

 



Popolnost in ustreznost računov - primer  

 

 

• Tekst: »svetovanje 1000 €« ni dovolj; podjetje mora imeti za te storitve neke podlage, opise, obračune 

…, kjer so natančno določene in opisane storitve, ki jih mora podjetje izvesti za dogovorjen znesek ali 

naj bo splošna pogodba in na računu specifikacija opravljenih storitev (ure, projekti, stranke…) – bistvo 

je, da je nedvoumno razvidno,  zakaj se je določen znesek zaračunal.  

 

 



 
Časovno sosledje dokumentov   

Ponudbe  

Izbor 
(pogodba) 

Opravljena 
storitev 
(lahko pred 
tem 
predplačilo) 

Končni račun  

Vložitev 
zahtevka 

Odobritev 
zahtevka  ? 



Administrativne kontrole zahtevkov  

 

ADMINISTRATIVNA KONTROLA  

 

Ugotavljanje popolnosti zahtevka:  

 

• Preveri se, ali je zahtevek za izplačilo popoln: Če ni popoln, se LAS pozove na dopolnitev.  

• Če zahtevek za izplačilo ni dopolnjen glede na vsebino poziva, ali če je rok za dopolnitev zamujen, se 

zahtevek za izplačilo zavrne kot nepopoln. 

 

  

 

 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Dodatna preverjanja nosilca in partnerjev projekta 

- Preverjanje zanesljivosti upravičenca : evidence ARSKTRP  

 

- Preverjanje dvojnega sofinanciranja: 

• drugi ukrep Programa razvoja podeželja; 

• po razpisih občin; 

• po razpisih Operativnih programov za EU sklade;in  

• sredstva ne presegajo predpisane intenzivnosti pomoči po shemi „de minimis/stopnje pomoči.“  

 

- Preverjanje skladnosti projekta iz NIP  oz. zadevne odločbe in zahtevka za izplačilo . 

 

- Preverjanje splošnih pogojev (pravočasnost, prošnje za spremembo NIP,…). 

 



Administrativne kontrole zahtevkov  

Ugotavljanje ustreznosti (upravičenosti) zahtevka:  

 

• Preveri se, ali so dokazila ustrezna glede na vsebino projekta v NIP, kot npr. vsebinska popolnost 

dokumentov v zahtevku, časovno sosledje dokumentov, vsebina časovnic, izračun urnih postavk,… ;   

 

• Zahtevek za izplačilo ni ustrezen oz. se delno ali v celoti zavrne: 

– kadar po pozivu na dopolnitev določen del stroškov v projektu ni upravičen glede na predvideno 

vsebino projekta v NIP oz. njegovih morebitnih spremembah.  

– kadar strošek ni dokazan na ustrezen način – neveljaven dokument (danes že navedene 

pomanjkljivosti).  

– kadar kontrolor na kraju samem ugotovi pomanjkljivosti oz. nepravilnosti pri izvedbi projekta. 

 

  



In še o  pomanjkljivostih pri  zahtevkih za izplačilo pri ukrepu „Vodenje LAS“ 

• poleg že navedenih pomanjkljivosti se pri tem ukrepu pojavljajo še nekatere specifične pomanjkljivosti, in 

sicer:  

 

• Časovnice so zelo splošne – včasih dobesedno „kopiraj-prilepi“, izvedene aktivnosti so opisane,   

kot npr. „administracija v projektu“,  sestanki s partnerji - zapisniki pa niso priloženi. 

• Ni izračuna urnih postavk za delo.  

• Priloženi so „interni zahtevki“ za LAS, ki jih izdelajo upravljavci LAS, vendar na njih ni sklicev na 

račune, na katere se ti zahtevki nanašajo;  

• K potnim nalogom niso priložena kratka poročila o službenih poteh, če vzroka oz. namena poti ni 

mogoče razbrati iz drugih dokumentov v zahtevku za izplačilo. 

• Za morebitne podizvajalce upravljavcev LAS-ov ni priloženih pogodb in računov, ki se nanašajo na 

njuno medsebojna razmerja. 



Pa še… 

• pri višini zaprošenih sredstev je potrebno upoštevati dejansko vrednost  projekta /naložbe; 

 

• zahtevek mora  biti skladen s prilogami (računi, gradbeno situacijo) in dejanskim stanjem  na terenu;  

 

• v primeru spremembe naložbe je potrebno pravočasno  pridobiti soglasje (prej MKO), sedaj ARSKTRP; 

 

• če soglasje za spremembe ni pridobljeno, lahko nosilec projekta v zahtevku za izplačilo sam zniža 
zaprošeno vrednost za neodobrene stroške, vendar še pred izvedeno kontrolo na kraju samem; 

 

• V primeru gradenj, pri katerih je objekt namenjen še za druge namene in ne samo za namen, ki je 
predmet sofinanciranja, morajo biti stroški gradnje prikazani in plačani v celoti, zahtevek za izplačilo pa 
lahko vsebuje samo odobreni oz. upravičeni del projekta; 

 

• višino zahtevka je potrebno znižati za morebitne stroške, ki v NIP/z odločbi niso bili predvideni oz. 
odobreni (npr.  razlika v količinah  in vrstah!).  

 

 



Kam se vlagajo zahtevki in prošnje za spremembo NIP/projektov  

 

 

• Od spremembe Zakona o kmetijstvu dne 29. 4.2014 se vlagajo vse zahteve za spremembe NIP,  prošnje 

za podaljšanje rok za vložitev zahtevka  ipd . na ARSKTRP, in sicer na spodaj navedene naslove:  

  

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Dunajska 160 

1000 Ljubljana 

 

aktrp@gov.si         

prp-spremembe.aktrp@gov.si 
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Hvala za vašo pozornost ! 


