
Različica letnega povzetka, ki pokriva finančno leto 2010

1. Izdatki, potrjeni v letu 2010

1.1 za programsko obdobje 20072013

Preglednica 1.2.1 – 2000–2006 Izdatki, ki so bili potrjeni (1) in prijavljeni Komisiji v letu 2010 za strukturne sklade (nekumulativni zneski, v   )

Operativni program
Skupni izdatki

Skupnost Druga javnost
Zasebno

Javno

Skupni upravičeni izdatki, ki so bili dejansko plačani in potrjeni

2003SI161DO001 (EKUJS) -8.942,55-4.471,27 -4.471,28 0,00

2004SI06GDO001 (EKUJS) 0,000,00 0,00 0,00

2003SI161DO001 (ESRR) 45.888.384,3929.092.642,09 16.795.742,30 0,00

2003SI161DO001 (ESS) -11.076,52-8.307,38 -2.796,14 0,00

2004SI050PC001 (ESS) 473.980,50355.188,94 118.791,56 0,00

2003SI161DO001 (FIUR) -6,520,00 0,00 -6,52

2003CB160PC001 (INTERREG) 4.423.308,083.245.222,38 1.178.085,70 0,00

Vse skupaj EKUJS -8.942,55-4.471,27 -4.471,28 0,00

Vse skupaj ESRR 45.888.384,3929.092.642,09 16.795.742,30 0,00

1.2  za programsko obdobje 20002006

Ref. Ares(2011)129318 - 07/02/2011



Operativni program
Skupni izdatki

Skupnost Druga javnost
Zasebno

Javno

Skupni upravičeni izdatki, ki so bili dejansko plačani in potrjeni

Vse skupaj ESS 462.903,98346.881,56 115.995,42 0,00

Vse skupaj FIUR -6,520,00 0,00 -6,52

Vse skupaj INTERREG 4.423.308,083.245.222,38 1.178.085,70 0,00

Vse skupaj 50.765.647,3832.680.274,76 18.085.352,14 -6,52

Projekt Skupni potrjeni izdatki (javno in zasebno financiranje)

2000SI16PPA001 0,00

2000SI16PPA002 0,00

2000SI16PPE001 0,00

2000SI16PPE002 0,00

2000SI16PPE003 0,00

2000SI16PPE004 0,00

2000SI16PPE005 0,00

2000SI16PPE006 0,00

2000SI16PPT001 0,00

2001SI16PPT002 1.857.908,92

2002SI16PPA003 0,00

2002SI16PPE007 0,00

2002SI16PPE008 8.189.777,74

2002SI16PPE009 0,00

2002SI16PPT003 0,00

2003SI16PPA004 0,00

2003SI16PPT004 0,00

2004SI16CPE001 0,00

Preglednica 1.2.2 – 2000–2006 Izdatki, ki so bili potrjeni in prijavljeni Komisiji v letu 2010 za Kohezijski sklad (nekumulativni, v   )



Projekt Skupni potrjeni izdatki (javno in zasebno financiranje)

2004SI16CPE002 0,00

2004SI16CPT001 0,00

2004SI16CPT002 0,00

2005SI16CPE001 0,00

2005SI16CPE002 359.266,67

2005SI16CPE003 12.509.962,62

2005SI16CPE004 0,00

2005SI16CPT001 9.311.979,76

2005SI16CPT002 0,00

2006SI16CPE001 71.170,43

Vse skupaj KS 32.300.066,14

Preglednica 2.1.1 – 2007–2013 Povzetek revizijskih mnenj  (2)

Operativni program Stopnje napak (iz revizij operacij)Revizijsko mnenje (brez pridržka / s pridržkom /
negativno / odklonilno mnenje (3) )

Količinska opredelitev
pomanjkljivosti/nepravilnosti

Vsebinske opredelitve

Sprejeti ukrepi (za sistemske težave)

2007SI14FPO001 (ESR)

2007SI161PO001 (ESRR/KS)

2. Revizijska dejavnost v letu 2010

2.1 za programsko obdobje 20072013



Operativni program Stopnje napak (iz revizij operacij)Revizijsko mnenje (brez pridržka / s pridržkom /
negativno / odklonilno mnenje (3) )

Količinska opredelitev
pomanjkljivosti/nepravilnosti

Vsebinske opredelitve

Sprejeti ukrepi (za sistemske težave)

2007SI161PO002 (ESRR/KS)

2007SI051PO001 (ESS)

2007CB163PO053 (Evropsko ozemeljsko
sodelovanje)

2007CB163PO054 (Evropsko ozemeljsko
sodelovanje)

Seznam vseh revizijskih mnenj in ustreznih informacij iz letnih poročil o nadzoru, izdanih 31. decembra leta N v skladu s členom 62 Uredbe (ES) št. 1083 in členom 61 Uredbe (ES) št. 1198/2006, za leto terenskega dela
revizorjev od 1. julija leta N-1 do 30. junija leta N (zajemati mora vse programe). Kadar država članica izbere možnost uvrstitve programov v skupine za ustrezne skupne sisteme, se lahko te informacije predložijo za skupine
programov in se ustrezno označijo.

(2)

(3) Edinstveno za leto 2009 – glej informativni dokument v zvezi z letnim poročilom o nadzoru.

Preglednica 2.1.2 – 2007–2013 Rezultati revizij sistema, ki so bile opravljene od 1. julija do 31. decembra leta 2010.    (4)

Operativni program
Količinska opredelitev
pomanjkljivosti/nepravilno
sti

Datum revizije Revidirani organi

Vsebinske opredelitve

Sprejeti ukrepi (za sistemske težave)

Sklep v zvezi s sistemom

2007SI14FPO001 (ESR)



Operativni program
Količinska opredelitev
pomanjkljivosti/nepravilno
sti

Datum revizije Revidirani organi

Vsebinske opredelitve

Sprejeti ukrepi (za sistemske težave)

Sklep v zvezi s sistemom

2007SI161PO001 (ESRR/KS)

2007SI161PO002 (ESRR/KS)

2007SI051PO001 (ESS)

2007CB163PO053 (Evropsko ozemeljsko
sodelovanje)

2007CB163PO054 (Evropsko ozemeljsko
sodelovanje)

(4) Za šestmesečno obdobje, ki sledi obdobju, ki ga zajema leto terenskega dela revizorjev, tj. obdobje od 1. julija do 31. decembra v letu N, je treba zagotoviti vsebinske ugotovitve iz zaključenih revizij.

Preglednica 2.2 – 2000–2006  Rezultati revizij, opravljenih v letu 2010

2.2 za programsko obdobje 20002006



Program
Kumulativni (5) izdatki, ki se
preverjajo kot % navedenih
kumulativnih izdatkov.

Datum revizije Revidirani organi
Stopnje napak v letu N-1

Glavne ugotovitve in sklepi

Sprejeti ukrepi (za sistemske težave)

Revizija sistema Revizija v zvezi z operacijami

2003SI161DO001 (EKUJS) 6,86 100,00

2004SI06GDO001 (EKUJS) 0,00 00,00

2003SI161DO001 (ESRR) 18,60 00,00

2003SI161DO001 (ESS) 6,47 00,00

2004SI050PC001 (ESS) 6,94 00,00

2003SI161DO001 (FIUR) 57,95 00,00

2003CB160PC001 (INTERREG) 12,09 00,00

Splošna ocena KS 89,44 00,00



Program
Kumulativni (5) izdatki, ki se
preverjajo kot % navedenih
kumulativnih izdatkov.

Datum revizije Revidirani organi
Stopnje napak v letu N-1

Glavne ugotovitve in sklepi

Sprejeti ukrepi (za sistemske težave)

Revizija sistema Revizija v zvezi z operacijami

(5) Kumulativno od začetka programskega obdobja.

Za programsko obdobje 2000-2006 so bili na področju Kohezijskega sklada revidirani projekti v skladu z načrti, pri tem nepravilnosti, ki bi bile pomembne za zagotovitev zakonitosti in pravilnosti izdatkov za leto 2010, ni bilo
ugotovljenih. Na področju drugih skladov in programov navedenega programskega obdobja so se v letu 2010 izvajali postopki zaključevanja. Izvedene so bile nekatere revizije izdatkov zaradi zagotovitve reprezentativnosti vzorcev
ter v predpisanih rokih predloženi dokumenti o zaključevanju. Ker je obseg analize na tem mestu omejen, podajamo kratko analizo po skladih in programih v priloženem dokumentu Pojasnila k letnemu povzetku za leto 2010.

Za programsko obdobje 2007-2013 so bile v letu 2010 izvajane sistemske revizije in revizije operacij za izdatke iz finančnega leta 2009. V 3. Letnem poročilu za operativne programe (OP) iz cilja konvergenca je bilo o teh
aktivnostih poročano skupaj za OP razvoja človeških virov, OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju cilja Evropsko teritorialno sodelovanje je bilo v dveh letnih
poročilih poročano o OP Slovenija-Avstrija ter o OP Slovenija-Madžarska. Revizijska mnenja za vse navedene operativne programe so bila brez pridržkov.

Izdano je bilo tudi mnenje in pripravljeno letno poročilo za OP razvoja ribištva v RS za obdobje 2007-2013. Mnenje je bilo brez pridržka, obseg pregleda pa je bil omejen, ker do konca leta 2009 Komisiji niso bili predloženi nobeni
izkazi o izdatkih ter posledično ni bilo izvajanih revizij operacij.

3. Splošna analiza (6)

(6) Glej oddelek 2.6.3 smernice.

4. Izjava o „splošni ravni danih zagotovil“ (7)

(7) Glej oddelek 2.9 smernice.

5. Spremni dokumenti

VrstaNaslov Jezik Datum Poslano Sklicna številka Komisije Lokalni sklic

Kontrolna vsota vseh strukturiranih podatkov:
a45e9b4d 0b326fc9 de65cd5e 8210e351 83dd4c06 b8d5d614 bb02fb8f d388bbeb
210d4398 363abad1 248a42e1 57606dd5 499b36a2 00242291 261c26ea 45153475


