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AKREDITACIJAAKREDITACIJA

• Na podlagi zahtev 6. člena  Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 morajo 
d ž čl i i j j i l čil k k k tij kvse države članice za izvajanje izplačil ukrepov skupne kmetijske 

politike akreditirati plačilno agencijo.

• Slovenija je akreditirala plačilno agencijo (AKTRP) že v obdobju j j g j ( ) j
izvajanja SAPARD in za PRP 2004 – 2006, zato za izvajanje ukrepov 
PRP 2007-2013 ni bila potrebna dodatna akreditacija.

• LEADER je v programskem obdobju 2007-2013 prvič del ukrepov• LEADER je v programskem obdobju 2007-2013 prvič del ukrepov 
skupne kmetijske politike in ne več pobuda, zato se tudi izvaja pod 
enakimi pogoji in na način, kot drugi ukrepi PRP 2007-2013. 

S ifič t i j j k LEADER j dil d dl čit EK• Specifičnost izvajanja ukrepov LEADER je vodila do odločitve EK 
(december 2007), da morajo vse države članice akreditirati postopke 
plačilnih agencij, vezane na izvajanje ukrepov LEADER.

• Akreditacijo morajo države članice opraviti pred prvim izplačilom.



AKREDITACIJAAKREDITACIJA

• Podeljena akreditacija pomeni, da plačilne agencije zadovoljivo 
zagotavljajog j j

nadzor nad upravičenostjo zahtevkov in postopki dodeljevanja 
pomoči, kakor tudi njihovo skladnost s pravili Skupnosti, pred 
izplačilomizplačilom

natančno in celovito knjiženje izplačil

nadzor predviden z evropsko zakonodajonadzor, predviden z evropsko zakonodajo

dostopnost in veljavnost dokumentov

• Izvajanje teh nalog razen izplačil lahko država članica prenese na 
drug organ ali institucijo (primer: MKGP izvaja vse postopke, vezane 
na LEADER razen izplačil)na LEADER razen izplačil).



AKREDITACIJAAKREDITACIJA
• Akreditacija je vezana na preverjanje ustreznosti podrobnejših 

akreditacijskih meril (1. člen Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006), 
l dglede

notranjega okolja (organizacijska struktura, standardi v zvezi 
s človeškimi viri, prenos nalog) - LEADER, delegiran v , p g) , g
izvajanje MKGP.

kontrole (postopki za odobritev zahtevkov, postopki za plačila, 
postopki za obračunavanje postopki za predplačila inpostopki za obračunavanje, postopki za predplačila in 
varščine, postopki za dolgove, revizijska sled)

informacij in sporočanja (sporočanje, varnost informacijskih 
sistemov)

spremljanja (trenutno spremljanje s pomočjo notranjih kontrol, 
posamezne ocene s pomočjo službe za notranjo revizijo)posamezne ocene s pomočjo službe za notranjo revizijo)

• Za izpolnjevanje oziroma zadostitev teh meril mora plačilna agencija 
zagotoviti ustrezne priročnike in kadre ter vzpostaviti sistem 
nad oranadzora.
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PRAVNE PODLAGE (zahteve)PRAVNE PODLAGE (zahteve)
• Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);
• Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005,o financiranju skupne kmetijske politike;Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005,o financiranju skupne kmetijske politike;
• Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006, o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES), št. 1698/2005;
• Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006, o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 

S t (ES) št 1698/2005Sveta (ES), št. 1698/2005;
• Uredba Komisije (ES) št. 885/2006, o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe 

Sveta (ES), št. 1290/2005, glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter 
potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in pot d t e ob aču o ops ega et js ega ja st e ega s ada ( JS)
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);

• Uredba Komisije (ES) št. 1848/2006, o nepravilnostih in izterjavi nepravilno 
plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji 
i f ij k i t t d čjinformacijskega sistema na tem področju;

• Sklep Sveta EU o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko 
obdobje 2007-2013);

• Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013;g j p j p j j ;
• Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

za obdobje 2007-2013 (UL RS, št.94/2007);
• Javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev 

i j j i t LEADER (UL RS št 21/08) i d k t ijza izvajanje pristopa LEADER (UL RS, št. 21/08), z razpisno dokumentacijo.



DOKUMENTI, VEZANI NA UPRAVLJANJE PRP DOKUMENTI, VEZANI NA UPRAVLJANJE PRP 
20072007--2013 IN IZVAJANJE LEADER2013 IN IZVAJANJE LEADER

• Navodila za delovanje Organa upravljanja PRP 2007-2013;

• Navodila Organa upravljanja za pisarniško poslovanje in ravnanje z zbirkoNavodila Organa upravljanja za pisarniško poslovanje in ravnanje z zbirko 
nerešenih zadev v okviru izvajanja PRP 2007-2013;

• Navodila Organa upravljanja za izvajanje dela skupine za kontrolo sistema 
lj j i d PRP 2007 2013upravljanja in nadzora PRP 2007 – 2013;

• Navodilo za izvajanje aktivnosti programa razvoja podeželja za obdobje 2007 -
2013 na AKTRP0 3 a

• Akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest na MKGP, z opisom delovnih 
mest;
K d ki č t• Kadrovski načrt;

• Načrt usposabljanja in izobraževanja;
• Smernice in priporočila za izvajanje ukrepov LEADER v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2007 – 2013p g j

• Sporazum o prenosu posameznih strokovno – tehničnih opravil pri izvajanju 
ukrepov 4. osi PRP 2007 –2013 (dokument AKTRP);



NAVODILA IN PRIROČNIKI MKGP NAVODILA IN PRIROČNIKI MKGP 
VEZANI NA IZVAJANJE LEADERVEZANI NA IZVAJANJE LEADER

• Navodilo za izvajanje ukrepov LEADER 2007 – 2013;

• Navodilo za ravnanje z vhodnimi in izhodnimi pošiljkami za ukrepe LEADER PRPNavodilo za ravnanje z vhodnimi in izhodnimi pošiljkami za ukrepe LEADER PRP 
2007-2013;

• Priročnik za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin in letnih izvedbenih načrtov 
k LEADER PRP 2007 2013 ( b i)za ukrepe LEADER PRP 2007-2013 (z obrazci);

• Priročnik za izvajanje kontrole na kraju samem na področju ukrepov LEADER -
PRP 2007-2013, v okviru izvajanja delegiranih strokovno - tehničnih opravil (zPRP 2007 2013, v okviru izvajanja delegiranih strokovno tehničnih opravil (z 
obrazci);

• Priročnik za izvedbo metodologije Analize tveganja LEADER (vezano na kontrolo);

• Priročnik za izvajanje ukrepov LEADER - PRP 2007-2013, v okviru izvajanja 
delegiranih strokovno - tehničnih opravil: odobravanje zahtevkov za izplačila (z 
obrazci);ob a c );

• Priročnik za izvajanje ukrepov LEADER - PRP 2007-2013  izterjava sredstev (z 
obrazci).



KATERE DOKUMENTE KATERE DOKUMENTE 
UPORABLJAMOUPORABLJAMO

Priročniki MKGP

• Priročnik za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin in letnih 
izvedbenih načrtov za ukrepe LEADER PRP 2007-2013; 

• Priročnik za izvajanje ukrepov LEADER - PRP 2007-2013  izterjava 
sredstev.

Priročniki ARSKTRP

• Priročnik za izvajanje kontrole na kraju samem na področju ukrepov 
LEADER –PRP 2007-2013, v okviru izvajanja delegiranih strokovno -
tehničnih opravil;

• Priročnik za izvedbo Analize tveganja LEADER;

• Priročnik za izvajanje ukrepov LEADER - PRP 2007-2013, v okviru 
izvajanja delegiranih strokovno - tehničnih opravil: odobravanje 
zahtevkov za izplačila;



KATERE OBRAZCE UPORABLJAMO KATERE OBRAZCE UPORABLJAMO 
Odobravanje vlog
VL-1 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
VL-2 Ocenjevalni obrazec - popolnost vlogeVL 2 Ocenjevalni obrazec popolnost vloge
VL-3 Sklep o zavrnitvi vloge
VL-4 Poziv na dopolnitev vloge
VL-5 Prenos vloge v ocenjevanje
VL 6 O j l i b t t LRS i t tVL-6 Ocenjevalni obrazec - ustreznost LRS in partnerstva
VL-7 Zbirni ocenjevalni obrazec - ustreznost LRS in partnerstva
VL-8 Zapisnik o končni oceni
VL-9 Poziv na dopolnitev LRS9 o a dopo te S
ODL-1 Odločba o dodelitvi statusa delujoče LAS
ODL-2 Odločba o dodelitvi statusa pripoznane LAS
ODL-3 Odločba o nedodelitvi statusa LAS
OBV F Ob til iši i d d lj ih fi č ih d tOBV-F Obvestilo o višini dodeljenih finančnih sredstev
POG-1 Pogodba za sofinanciranje delovanja LAS
POG-2 Pogodba za sofinanciranje aktivnosti usposabljanja LAS
LIN Letni izvedbeni načrt 
LIN-2 Ustreznost LIN
ODL-4 Odločba o potrditvi LIN
LIN-3 Poziv na uskladitev LIN
SKL U Skl t it i t kSKL-U Sklep o ustavitvi postopka



KATERE OBRAZCE UPORABLJAMOKATERE OBRAZCE UPORABLJAMO

Priročnik za kontrole
KL Zapisnik o kontroli na kraju samem pred izplačilom
NKL Zapisnik o naknadni kontroli na kraju samem po izplačilu
/ Nalog za izvedbo kontrole

Priročnik zahtevki
PRP-09-L1   Zahtevek za sofinanciranje projektov
PRP-09-L2   Zahtevek za sofinanciranje vodenja LAS
PRP-15L Popolnost in skladnost zahtevka
SEZ-1 Seznam predanih zahtevkov v kontrolo
NAL-SRP     Nalog za izplačilo – SRP

Priročnik izterjava
SEZ-2 Seznam prijav nepravilnosti
PRP 1 L Odl čb čil dPRP-17L Odločba o vračilu sredstev
PRP-18L Poziv k obrazložitvi stvarnega stanja



POSTOPEK AKREDITACIJEPOSTOPEK AKREDITACIJE
• Podpis Sporazuma o prenosu posameznih strokovno – tehničnih opravil med 

AKTRP in MKGP (april 2008) – podlaga za pripravo postopkov na MKGP

• Priprava priročnikov, navodil, kontrolnih seznamov ter obrazcev (december do maj 
2008)

MKGP za postopke do potrditve LAS
AKTRP za prenesene (delegirane) naloge (odobravanje zahtevkov kontroleAKTRP za prenesene (delegirane) naloge (odobravanje zahtevkov, kontrole, 
izterjava)

• Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo za izvedbo predakreditacijskega 
pregleda-zunanja revizorska hiša (april 2008)

• Predakreditacijski pregled postopkov in priročnikov (junij, julij 2008)

• Prejem revizorjevega poročila (julij 2008)

• Izdaja Akta o akreditaciji in obvestilo EK o izdani akreditaciji (18. julij 2008) – osma 
država članica

• Akreditacija je podeljena Oddelku za izvajanje 3. in 4. osi PRP 2007 – 2013 in 
podpornim enotam ki so vključene v postopke (Sekretariat glavna pisarnapodpornim enotam, ki so vključene v postopke (Sekretariat, glavna pisarna, 
Skupina za kontrolo sistema upravljanja in nadzora PRP 2007 – 2013)



POSTOPEK AKREDITACIJEPOSTOPEK AKREDITACIJE

• Šele podeljena akreditacija je omogočila nadaljnje izvajanje postopkov 
potrjevanja vlog in odobravanja zahtevkov – pravica za:p j j g j p

Izdajanje odločb o dodelitvi statusa LAS
Izdajanje odločb o višini sredstev
Izdajanje obvestil o dodeljenih pravicah porabe za leto 2008
Pripravo in podpis pogodb
Vpis LAS v Centralni register strank
Pripravo FOP in FEP za rezervacijo sredstev
Pregled in potrjevanje Letnih izvedbenih načrtov
Pregled in odobravanje zahtevkov za povračila
I db i l čil (AKTRP)Izvedbo izplačil (AKTRP)
…



POSTOPEK AKREDITACIJEPOSTOPEK AKREDITACIJE

• Podeljena akreditacija pa predstavlja tudi zaveze glede:

Notranjih in zunanjih kontrol dela Oddelka za izvajanje 3. in 4. osi 
PRP 2007-2013 (revizije)
Notranjih in zunanjih kontrol dela AKTRP (revizije)Notranjih in zunanjih kontrol dela AKTRP (revizije)
Kontrol LAS
Sankcij, vezanih na zaščito finančnih interesov Skupnosti (tako 
MKGP,  AKTRP, kot tudi LAS), , )

• Akreditacijo pa lahko ob kršenju akreditacijskih meril in postopkov, ali 
ob neupoštevanju priporočil revizije, vezanih na odpravo 
pomanjkljivosti, Pristojni organ, odgovoren za podeljevanje akreditacije, 
tudi odvzame. S tem se zaustavi oziroma onemogoči izvajanje 
posameznega ukrepa.

• V tem primeru se akreditacija podeli drugi ustrezni instituciji, da se 
či t i j j i l čilomogoči nemoteno izvajanje izplačil.


