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ANNEXES 1 to 4 

  

PRILOGE 

k 

DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) št. …/ 

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo 
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PRILOGA I 

Referenčna obdobja iz člena 15(2) 
 

Sektor Referenčno obdobje (leta) 

Železnice 30 

Oskrba z vodo in komunalne 
storitve 

30 

Ceste 25–30 

Ravnanje z odpadki 25–30 

Pristanišča in letališča 25 

Mestni promet 25–30 

Energetika 15–25 

Raziskave in inovacije 15–25 

Širokopasovne povezave 15–20 

Gospodarska infrastruktura  10–15 

Drugi sektorji  10–15 
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PRILOGA II 

Merila za pregled kakovosti velikih projektov iz člena 24 

 

1. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(a) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1  
Dokazila o zadostni tehnični, pravni, finančni in upravni zmogljivosti za upravljanje 
projekta v izvedbeni in operativni fazi.  

2. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(b) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  
Dokazila o upravičenosti do financiranja projekta na podlagi povezanih zahtev v 
zvezi z lokacijo ali projektnim območjem.  

3. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(c) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

3.1. Pravilnost izračuna skupnih stroškov in skupnih upravičenih stroškov, ob 
upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ter zadostna podrobnost 
in ustreznost utemeljitve, uporabljene za izračun stroškov, in sicer tako za skupne 
stroške za uresničitev pričakovanih ciljev kot za stroške na enoto, kadar je primerno. 

3.2. Dokazila o upravičenosti do podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) oziroma Kohezijskega sklada in financiranje predvideno samo za elemente, 
ki so v skladu s pravili o upravičenosti iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta2 ter Uredbe (EU) št. 1300/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta3 ter s pravili o upravičenosti, ki jih določi država 
članica. 

3.3. Dokazila, da javna podpora za projekt ne pomeni državne pomoči, ali če gre za 
državno pomoč, da je bila ta ustrezno upoštevana pri izračunu celotnega javnega 
prispevka za projekt. 

4. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(d) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

4.1. Zanesljivost analize povpraševanja (ali poslovnega načrta v primeru produktivne 
naložbe), ki temelji na realnih ocenah in je v skladu z glavnimi demografskimi trendi 
in razvojem v določenem sektorju ter upravičuje potrebnost projekta in skupno 
kapaciteto projektnih zmogljivosti. 

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320). 

2 Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289). 

3 Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 281). 
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4.2. Ustrezna kakovost analize možnosti v podporo sklepu države članice, da so bile 
analizirane glavne alternativne možnosti in da je bila za izvajanje izbrana najboljša 
možnost, skupaj z utemeljitvijo izbrane možnosti. 

4.3. Ustreznost tehnologije, predlagane za projekt, in kapacitete končnega upravičenca, 
da zagotovi njeno trajnost, ali, v primeru nezadostne zmožnosti končnega 
upravičenca, zadostni ukrepi za povečanje te kapacitete na potrebno raven. 

4.4. Utemeljenost sklepa, da je projekt izvedljiv in da ga je mogoče izvesti v 
načrtovanem obdobju ali najpozneje do konca obdobja upravičenosti, kot je 
opredeljeno v členu 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

5. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(e) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

5.1. Pri analizi stroškov in koristi je bila ustrezno upoštevana zahtevana metodologija iz 
člena 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in pravilno uporabljena metoda za izračun 
neto prihodka iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter členov od 15 do 19 te 
uredbe. 

5.2. Utemeljenost sklepa, da je projekt ekonomsko in finančno izvedljiv ter ima pozitivne 
družbeno-gospodarske učinke, ki utemeljujejo višino podpore v načrtovanem obsegu 
v okviru ESRR ali Kohezijskega sklada. 

6. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(f) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

6.1. Dokazan prispevek k ciljem okoljske in podnebne politike, zlasti ciljem, povezanim 
s strategijo Evropa 2020, ter dokazila o upoštevanju tveganj, povezanih s 
podnebnimi spremembami, potreb po prilagajanju podnebnim spremembam in 
zmanjšanju njihovega vpliva na okolje, pa tudi o pripravljenosti na nesreče in 
ustreznih tekočih ali načrtovanih ukrepih za zagotovitev odpornosti projekta na 
nihanja, ki so posledica podnebnih sprememb. 

6.2. Dokazila, da se načelo „onesnaževalec plača“ in načelo preventivnega ukrepanja 
pravilno uporabljata. 

6.3. Skladnost projekta z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta4 pri 
projektih iz Priloge I k navedeni direktivi in pri projektih iz Priloge II k navedeni 
direktivi, za katere so pristojni organi s preverjanjem iz člena 4 ugotovili, da je 
potreben postopek presoje vplivov na okolje, kot se zahteva za projekte iz Priloge I k 
Direktivi 2011/92/EU: 

(a) netehnični povzetek poročila o presoji vplivov na okolje je v skladu s členom 5 
in Prilogo IV k Direktivi 2011/92/EU ter je bil predmet javnega posvetovanja; 
in 

(b) posvetovanja z okoljskimi organi, javnostjo in po potrebi drugimi državami 
članicami so bila opravljena v skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2011/92/EU; 
in 

(c) odločitev pristojnega organa je bila izdana v skladu s členoma 8 in 9 Direktive 
2011/92/EU; ali 

                                                 
4 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1). 
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(d) v primerih, ko se postopek presoje vplivov na okolje zaključi z zakonsko 
zavezujočo odločitvijo do izdaje soglasja za izvedbo v skladu s členoma 8 in 9 
Direktive 2011/92/EU, pisna zaveza držav članic o pravočasnem ukrepanju, da 
se zagotovi izdaja soglasja za izvedbo najpozneje pred začetkom del. 

6.4. Skladnost projekta z Direktivo 2011/92/EU pri projektih iz Priloge II k navedeni 
direktivi, za katere so pristojni organi s preverjanjem iz člena 4 ugotovili, da 
postopek presoje vplivov na okolje ni potreben: 

(a) odločitev na podlagi preverjanja pristojnih organov je bila izdana in je na voljo 
javnosti; in 

(b) kadar se odločitev na podlagi preverjanja ne nanaša na merila iz Priloge III k 
Direktivi 2011/92/EU: zagotovljene so bile ustrezne informacije v skladu s 
členom 4 in Prilogo III k navedeni direktivi. 

6.5. Po potrebi dokaz, da se Direktiva 2011/92/EU ne uporablja. 

6.6. Če projekt ne izhaja iz operativnega programa, temveč iz drugega načrta ali 
programa (v skladu z zahtevami Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta5), dokazana skladnost projekta z načrtom ali programom. 

6.7. V primeru neizpolnjevanja splošne predhodne pogojenosti za okoljsko zakonodajo 
in morebitnih ustreznih tematskih predhodnih pogojenosti za sektorje odpadkov, 
vode in prometa (zahteve za strateško okoljsko presojo) iz člena 19 in Priloge XI k 
Uredbi (EU) št. 1303/2013 je treba dokazati povezavo z dogovorjenim akcijskim 
načrtom. 

6.8. Skladnost projekta z Direktivo Sveta 92/43/EGS6: 

(a) pri projektu, ki bi lahko imel znaten vpliv na območje ali območja 
Natura 2000 (v skladu s členom 6(3)): pred izdajo soglasja za izvedbo projekta 
je bila opravljena in zaključena ustrezna presoja; 

(b) pri projektu, ki ima znaten negativen vpliv na območje ali območja 
Natura 2000: izpolnjene so bile zahteve iz člena 6(4) Direktive 92/43/EGS, 
vključno s predložitvijo obvestila Komisiji in pridobitvijo mnenja Komisije. 

6.9. Ustreznost informacij o dodatnih ukrepih za vključevanje okoljskih vidikov, kot so 
okoljska revizija, okoljsko upravljanje, posebno spremljanje stanja v okolju, ter 
utemeljitev njihove primernosti glede na opredeljene potrebe. 

6.10. Ustreznost ocene stroškov ukrepov, sprejetih za odpravljanje negativnih učinkov na 
okolje. 

6.11. Po potrebi skladnost projekta z ustreznimi sektorskimi okoljskimi direktivami, zlasti: 

(a) Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta7 pri projektih, ki 
zadevajo vodna telesa (po potrebi preverjanje presoje pri projektih, za katere 
veljajo izjeme iz člena 4(7) navedene direktive); 

                                                 
5 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov 

nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30). 
6 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 

živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7). 
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(b) Direktivo Sveta 91/271/EGS8 pri projektih na področju komunalne odpadne 
vode; 

(c) Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta9 in ustreznimi 
veljavnimi direktivami, kot je Direktiva Sveta 1999/31/ES10, pri projektih v 
zvezi s trdnimi odpadki; in  

(d) Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta11 pri projektih, za 
katere se zahteva izdaja dovoljenja v skladu z navedeno direktivo. 

7. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(g) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

7.1. Skladnost in ustreznost ciljev projekta glede na posebne cilje, opredeljene v okviru 
ustreznih prednostnih osi zadevnih operativnih programov. 

7.2. Ustreznost pričakovanega prispevka projekta h kazalnikom rezultatov in kazalnikom 
učinka prednostne osi. 

7.3. Ustreznost pričakovanega prispevka projekta k družbenemu in gospodarskemu 
razvoju. 

7.4. Dokazila, da je upravičenec sprejel ustrezne ukrepe za zagotovitev optimalne 
uporabe infrastrukture v operativni fazi. 

8. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(h) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

8.1. Pravilna predstavitev utemeljenih skupnih načrtovanih finančnih sredstev in 
utemeljene načrtovane pomoči iz skladov v finančnem načrtu.  

8.2. Ustreznost finančnega načrta projekta, ki dokazuje njegovo finančno vzdržnost glede 
na letne finančne potrebe za izvajanje projekta. 

8.3. Primernost in preverljivost fizičnih in finančnih kazalnikov za spremljanje napredka 
ob upoštevanju ugotovljenih tveganj. 

9. Merila za pregled kakovosti v zvezi z zahtevami po informacijah iz člena 101(i) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013  

9.1. Ustreznost in izvedljivost predlaganega časovnega načrta za izvedbo velikega 
projekta ob upoštevanju ugotovljenih tveganj. 

9.2. Če izvedba projekta časovno presega programsko obdobje, ustreznost opredeljenih 
faz ter optimalna zasnova z vidika uspešnosti in učinkovitosti. 

                                                                                                                                                        
7 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1). 
8 Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 

30.5.1991, str. 40). 
9 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3). 
10 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 

16.7.1999, str. 1). 
11 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih 

emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17). 
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PRILOGA III 

Seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki v sistemu spremljanja (člen 24) 

Podatki so obvezni pri operacijah, ki prejemajo podporo iz ESS, ESRR, Kohezijskega sklada in ESPR, če ni drugače določeno v drugem stolpcu. 

Podatkovna polja Navedba skladov, za 
katere se podatki ne 

zahtevajo 

Podatki o upravičencu1213 

1. Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka vsakega upravičenca   

2. Informacija o tem, ali je upravičenec oseba javnega ali zasebnega prava   

3. Informacija o tem, ali je DDV, obračunan na izdatke upravičenca, v skladu z nacionalno 
zakonodajo o DDV nevračljiv 

 

4. Kontaktni podatki upravičenca   

Podatki o operaciji 

5. Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka operacije   

6. Kratek opis operacije   

7. Datum vložitve vloge za operacijo  

8. Datum začetka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo  

9. Datum zaključka, kot je naveden v dokumentu o pogojih za podporo  
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10. Dejanski datum, ko se operacija fizično zaključi ali v celoti izvede  

11. Organ, ki izda dokument o pogojih za podporo  

12. Datum dokumenta o pogojih za podporo  

13. Informacija o tem, ali je operacija veliki projekt, in številka CCI Ni relevantno za ESS in 
ESPR 

14. Informacija o tem, ali je operacija skupni akcijski načrt, in številka CCI Ni relevantno za ESPR 

15. Informacija o tem, ali operacija zajema financiranje v okviru pobude za zaposlovanje mladih Ni relevantno za ESRR, 
Kohezijski sklad in ESPR 

16. Informacija o tem, ali gre pri javni podpori operaciji za državno pomoč  

17.  Informacija o tem, ali se operacija izvaja v okviru strukture javno-zasebnega partnerstva  Ni relevantno za ESPR 

18. Valuta operacije  

19. Številka CCI programov, v okviru katerih operacija prejema podporo  

20. Prednostne naloge programov, v okviru katerih operacija prejema podporo  

21. Skladi, iz katerih operacija prejema podporo  

22. Kategorija zadevne regije Ni relevantno za 
Kohezijski sklad in ESPR 

Podatki o kategorijah intervencij 
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23. Oznaka področja intervencije Ni relevantno za ESPR 

24. Oznaka oblike financiranja Ni relevantno za ESPR 

25. Oznaka vrste ozemlja  Ni relevantno za ESPR 

26.  Oznaka sistemov teritorialnega izvajanja Ni relevantno za ESPR 

27. Oznaka tematskega cilja Ni relevantno za ESS in 
ESPR 

28. Oznake sekundarne teme ESS Ni relevantno za ESRR, 
Kohezijski sklad in ESPR 

29. Oznaka gospodarske dejavnosti Ni relevantno za ESPR 

30. Oznaka lokacije Ni relevantno za ESPR 

Podatki o kazalnikih 

31. Ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega skupnega kazalnika učinka in vsakega kazalnika 
učinka za posamezni program, relevantnega za operacijo, ali če to zahtevajo pravila za posamezne 
sklade, ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega skupnega kazalnika učinka, razčlenjeno 
po spolu udeležencev 

 

32. Merska enota za vsak kazalnik učinka   

33. Ciljna vrednost kazalnika učinka, po potrebi razčlenjeno po spolu  

34. Stopnja realizacije za vsak kazalnik učinka za vsako koledarsko leto, po potrebi razčlenjeno po 
spolu 
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35. Ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega skupnega in posebnega kazalnika rezultata14 za 
posamezne programe, ki je pomemben za operacijo, ali če to zahtevajo pravila za posamezne 
sklade, ime in edinstvena identifikacijska oznaka vsakega skupnega kazalnika rezultata, po potrebi 
razčlenjeno po spolu  

 

36. Merska enota za vsak kazalnik rezultatov  

37. Izhodiščna vrednost za vsak navedeni kazalnik rezultatov Ni relevantno za ESS 

38. Ciljna vrednost za navedeni kazalnik rezultatov, po potrebi razčlenjeno po spolu  Ni relevantno za ESRR in 
Kohezijski sklad 

39. Merska enota za vsak cilj rezultata in izhodiščno vrednost  

40. Stopnja realizacije za vsak navedeni kazalnik rezultatov za vsako koledarsko leto, po potrebi 
razčlenjeno po spolu  

Ni relevantno za ESRR in 
Kohezijski sklad 

Finančni podatki o posamezni operaciji (v valuti, ki se uporablja za operacijo) 

41. Znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za 
podporo 

 

42. Znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 

 

43. Znesek javne podpore, naveden v dokumentu o pogojih za podporo  

Podatki o zahtevkih upravičenca za plačilo  
(v valuti, ki se uporablja za operacijo) 

44. Datum prejema posameznega zahtevka za plačilo od upravičenca  
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45. Datum posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo  

46. Znesek upravičenih izdatkov v zahtevku za plačilo, ki so podlaga za vsako plačilo upravičencu  

47. Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustreza upravičenim 
izdatkom, ki so podlaga za posamezno plačilo  

 

48. Znesek posameznega plačila upravičencu na podlagi zahtevka za plačilo  

49. Neto prihodek, ki ga ustvari operacija med izvajanjem ter ni bil upoštevan v dokumentu o pogojih 
za podporo in je bil odštet od upravičenih izdatkov  

 

50. Datum začetka preverjanj operacije na kraju samem v skladu s členom 125(5)(b) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 

 

51. Datum revizij operacije na kraju samem v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 
členom 28 te uredbe 

 

52. Organ, ki izvede revizijo ali preverjanje  
Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi dejanskih stroškov (v valuti, ki se 

uporablja za operacijo) 
53. Upravičeni izdatki, prijavljeni Komisiji ter določeni na podlagi dejansko nastalih in plačanih 

stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo  
 

54. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim 
izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi dejansko povrnjenih in plačanih 
stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo  

 

55. Vrsta naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES15 ali Direktive 
2004/18/ES16 (gradnje/storitve/blago) ali Direktive […] Evropskega parlamenta in Sveta+17 

 

56. Znesek naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 2004/17/ES ali Direktive 
2004/18/ES ali Direktive […]+ 

 

57. Upravičeni izdatki, nastali in plačani na podlagi naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami 
Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive […]+ 
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58. Uporabljeni postopek oddaje javnega naročila, če se naročilo odda v skladu z določbami Direktive 
2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive […]+ 

 

59. Ime ali edinstvena identifikacijska oznaka izvajalca, če se naročilo odda v skladu z določbami 
Direktive 2004/17/ES ali Direktive 2004/18/ES ali Direktive […]+ 

 

Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi standardnih stroškov na enoto (v 
valuti, ki se uporablja za operacijo) 

60. Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi standardnih stroškov na 
enoto  

 

61. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim 
izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi standardnih stroškov na enoto   

 

62. Opredelitev enote, ki se uporablja za standardne stroške na enoto  

63. Število dobavljenih enot v skladu z zahtevkom za plačilo za vsako postavko enote  

64. Stroški na enoto za posamezno enoto za vsako postavko enote  

Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi plačil pavšalnih zneskov (v valuti, 
ki se uporablja za operacijo) 

65. Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalnih zneskov   

66. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim 
izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi pavšalnih zneskov 

 

67. Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni dosežki (učinki ali rezultati) iz dokumenta o pogojih za 
podporo kot podlaga za izplačilo pavšalnih zneskov  

 

68. Za vsak pavšalni znesek dogovorjeni znesek iz dokumenta o pogojih za podporo   
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Podatki o izdatkih v zahtevku upravičenca za plačilo na podlagi  pavšalnih stopenj (v valuti, ki se 
uporablja za operacijo) 

69. Znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih Komisiji, določen na podlagi pavšalne stopnje  

70. Javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim 
izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi pavšalne stopnje  

 

Podatki o izterjavah od upravičenca  

71. Datum posameznega sklepa o izterjavi  

72. Znesek javne podpore, ki ga zadeva posamezen sklep o izterjavi  

73. Skupni upravičeni izdatki, ki jih zadeva posamezen sklep o izterjavi  

74. Datum prejema posameznega zneska, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi   

75. Znesek javne podpore, ki ga upravičenec vrne na podlagi sklepa o izterjavi (brez obresti ali kazni)   
76. Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo javni podpori, ki jo vrne upravičenec   

77. Znesek javne podpore, ki je na podlagi sklepa o izterjavi ni mogoče izterjati  

78. Skupni upravičeni izdatki, ki ustrezajo neizterljivi javni podpori  

Podatki o vlogah za plačilo, predloženih Komisiji (v EUR) 

79. Datum vložitve posamezne vloge za plačilo, vključno z upravičenimi izdatki operacije   

80. V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih je imel 
upravičenec in plačani pri izvajanju operacije  

 

81. V posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki so bili uporabljeni v okviru operacije 
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82. Če je operacija finančni instrument: v posamezno vlogo za plačilo vključeni skupni znesek 
prispevkov programa, izplačan finančnim instrumentom    

 

83. Če je operacija finančni instrument: skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, ki ustreza skupnemu znesku prispevkov programa, izplačanemu finančnim 
instrumentom in vključenemu v posamezno vlogo za plačilo  

 

84. Če je operacija finančni instrument: skupni znesek prispevkov programa, dejansko plačanih kot 
upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor so bili 
vključeni v posamezne vloge za plačilo 

 

85. Če je operacija finančni instrument: skupni znesek javnih izdatkov, ki ustreza skupnemu znesku 
prispevkov programa, dejansko plačanih kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor je bil vključen v posamezno vlogo za plačilo 

 

86. V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: v 
posamezno vlogo za plačilo vključeni znesek, izplačan upravičencu v okviru operacije kot 
predplačilo 

 

87. V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: v vlogo 
za plačilo vključeni znesek predplačila, zajet z izdatki, ki jih je plačal upravičenec v treh letih po 
izplačilu predplačila   

 

88. V primeru državne pomoči, za katero se uporablja člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013: v vlogo 
za plačilo vključeni znesek, izplačan upravičencu v okviru operacije kot predplačilo, ki ni zajet z 
izdatki, ki jih je plačal upravičenec, in za katerega obdobje treh let še ni poteklo  

 

89. Znesek upravičenih izdatkov, vključenih v posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) 
Uredbe (EU) št. 1304/2013 

Ni relevantno za ESRR, 
Kohezijski sklad in ESPR 

90. Znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključenih v 
posamezne vloge za plačilo na podlagi člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013 

Ni relevantno za ESRR, 
Kohezijski sklad in ESPR 

Podatki o računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v skladu s členom 138 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 (v EUR) 
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91. Datum predložitve posameznega sklopa računovodskih izkazov, v katere so vključeni izdatki, 
nastali v okviru operacije   

 

92. Datum predložitve računovodskih izkazov, v katere so vključeni končni izdatki zaključene 
operacije (če skupni upravičeni izdatki znašajo 1 000 000 EUR ali več (člen 140 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013)) 

 

93. V računovodske izkaze vključen skupni znesek upravičenih izdatkov operacije, ki je bil vnesen v 
računovodske sisteme organa za potrjevanje  

 

94. V računovodske izkaze vključen skupni znesek javnih izdatkov v skladu s členom 2(15) Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, nastalih pri izvajanju operacije, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih 
izdatkov, vnesenemu v računovodske sisteme organa za potrjevanje  

 

95. V računovodske izkaze vključen skupni znesek plačil upravičencu v skladu s členom 132(1) Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, ki ustreza skupnemu znesku upravičenih izdatkov, vnesenemu v računovodske 
sisteme organa za potrjevanje 

 

96. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, umaknjeni med obračunskim 
letom 

 

97. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom, umaknjenim med obračunskim letom 

 

98. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, izterjani med obračunskim 
letom  

 

99. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki, ki ustrezajo skupnim upravičenim izdatkom 
operacije, izterjanim med obračunskim letom  

 

100. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni izdatki operacije, ki jih je treba izterjati na 
koncu obračunskega leta 

 

101. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnim 
upravičenim izdatkom, ki jih je treba izterjati na koncu obračunskega leta 

 

102. Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: skupni upravičeni znesek 
izdatkov za izterjave, izvedene v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim 
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letom 
103. Za operacije, vključene v posamezen sklop računovodskih izkazov: javni izdatki v skladu s 

členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo skupnemu upravičenemu znesku izdatkov za 
izterjave, izvedene v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 med obračunskim letom 

 

104. V računovodske izkaze vključeni skupni upravičeni znesek izdatkov operacije, ki jih ni mogoče 
izterjati na koncu obračunskega leta 

 

105. V računovodske izkaze vključeni skupni javni izdatki operacije, ki ustrezajo skupnemu 
upravičenemu znesku izdatkov, ki jih ni mogoče izterjati na koncu obračunskega leta 

 

Podatki o posebnih vrstah izdatkov, za katere velja zgornja meja 

106. Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESRR, ki jih sofinancira ESS v skladu s 
členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013  

Ni relevantno za ESRR, 
Kohezijski sklad in ESPR 

107. Znesek nastalih in plačanih izdatkov vrste ESS, ki jih sofinancira ESRR v skladu s 
členom 98(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Ni relevantno za ESS, 
Kohezijski sklad in ESPR 

108. Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj programskega območja, vendar znotraj Unije v 
skladu s členom 70(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 13(2) Uredbe (EU) št. 1304/2013 

 

109. Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 

Ni relevantno za ESRR, 
Kohezijski sklad in ESPR 

110. Znesek nastalih in plačanih izdatkov zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, v 
skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 

Ni relevantno za ESS, 
Kohezijski sklad in ESPR 

111. Znesek nastalih in plačanih izdatkov za nakup zemljišča v skladu s členom 69(3) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 

 

112. Znesek prispevkov v naravi v korist operacije v skladu s členom 69(1) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013  

 

113. Znesek nastalih in plačanih izdatkov v tretjih državah, ki jih zajema instrument za Ni relevantno za ESS, 
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predpristopno pomoč ali evropski instrument sosedstva za dejavnosti evropskega teritorialnega 
sodelovanja 

Kohezijski sklad in ESPR 
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PRILOGA IV 

Ključne zahteve za sisteme upravljanja in nadzora ter njihovo razvrstitev glede na 
njihovo učinkovito delovanje v skladu s členom 30  

 

Tabela 1: Ključne zahteve 

Ključne zahteve za sistem upravljanja in nadzora Zadevni organi Področje 
uporabe 

1 Ustrezna ločenost funkcij ter ustrezni sistemi 
poročanja in spremljanja, če pristojni organ 
zaupa izvajanje nalog drugemu organu 

Organ upravljanja 
Notranji nadzor 

2 Ustrezen izbor operacij Organ upravljanja 

3 Ustrezno obveščanje upravičencev o veljavnih 
pogojih za izbrane operacije  

Organ upravljanja 

4 Ustrezna preverjanja upravljanja Organ upravljanja 

Dejavnosti 
upravljanja in 

nadzora 

5 Učinkovit sistem, ki zagotavlja, da se 
hranijo vsi dokumenti v zvezi z izdatki in 
revizijami ter tako omogoči ustrezna 
revizijska sled 

Organ upravljanja 

6 Zanesljiv sistem za zbiranje, beleženje in 
hrambo podatkov za namene spremljanja, 
vrednotenja, finančnega upravljanja, 
preverjanja in revizije, vključno s povezavami 
s sistemi elektronske izmenjave podatkov z 
upravičenci 

Organ upravljanja 

Dejavnosti 
upravljanja in 

nadzora / 
Spremljanje 

7 Učinkovito izvajanje sorazmernih ukrepov 
proti goljufijam 

Organ upravljanja 

8 Ustrezni postopki za pripravo izjave o 
zanesljivosti upravljanja ter letnega povzetka 
končnih revizijskih poročil in izvedenih 
kontrol 

Organ upravljanja 
Dejavnosti 

upravljanja in 
nadzora 

9 Ustrezna ločenost funkcij ter ustrezni sistemi 
poročanja in spremljanja, če pristojni organ 
zaupa izvajanje nalog drugemu organu 

Organ za 
potrjevanje Notranji nadzor 

10 Ustrezni postopki za pripravo in vložitev vlog 
za plačilo 

Organ za 
potrjevanje 

Dejavnosti 
upravljanja in 

nadzora / 
Spremljanje 

11 Primerna računalniška evidenca prijavljenih Organ za Dejavnosti 
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Ključne zahteve za sistem upravljanja in nadzora Zadevni organi Področje 
uporabe 

izdatkov in pripadajočega javnega prispevka potrjevanje 

12 Primerna in popolna evidenca izterljivih, 
izterjanih in umaknjenih zneskov 

Organ za 
potrjevanje 

13 Ustrezni postopki za pripravo 
računovodskih izkazov ter potrjevanje 
njihove popolnosti, točnosti in resničnosti 

Organ za 
potrjevanje 

upravljanja in 
nadzora 

14 Ustrezna ločenost funkcij in ustrezni sistemi za 
zagotovitev, da ima vsak drug organ, ki izvaja 
revizije v skladu z revizijsko strategijo 
programa, potrebno funkcionalno neodvisnost 
in upošteva mednarodno priznane revizijske 
standarde 

Revizijski organ 

Notranji nadzor 

15 Ustrezne revizije sistemov Revizijski organ 

16 Ustrezne revizije operacij Revizijski organ 

17 Ustrezne revizije računovodskih izkazov Revizijski organ 

18 Ustrezni postopki za izdajo zanesljivega 
revizijskega mnenja in pripravo letnega 
poročila o nadzoru 

Revizijski organ 

Dejavnosti 
kontrole  

 

Tabela 2: Klasifikacija ključnih zahtev za sisteme upravljanja in nadzora glede na 
njihovo delovanje   

Kategorija 1 Dobro deluje. Izboljšave niso potrebne ali pa so 
potrebne le manjše izboljšave  

Kategorija 2 Deluje. Potrebne so določene izboljšave  

Kategorija 3 Delno deluje. Potrebne so znatne izboljšave 

Kategorija 4 Dejansko ne deluje 

 


