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POVZETEK

Kohezijska politika je ena izmed najpomembnejših politik, saj omogoča prenos sredstev v
višini približno 35% celotnega proračuna EU. Ključno poslanstvo je zmanjševanje
gospodarskih in socialnih neenakosti med različnimi regijami unije. Cilj strukturnih
skladov, kohezijskega sklada in drugih mehanizmov v okviru kohezijske politike pa je
prispevanje k večji povezanosti EU, kar omogoča EU skupen nastop na področju
konkurenčnega gospodarstva, ki se tako lahko kosa z najbolj razvitimi deli sveta. Sredstva
EU pomenijo za države prejemnice priložnost brez katere ne bi uspele dosegati svojih
razvojnih ciljev oziroma bi jih počasneje dosegale.
Temelj vsakega dobrega gospodarjenja je vzpostavitev primernega sistema notranjih
kontrol in nadzora. Ena od zelo pomembnih faz v izvajanju kohezijske politike je
nedvomno finančna kontrola evropskih skladov oziroma v stari finančni perspektivi smo
govorili o t. i. kontroli po 4. členu Uredbe 438/2001/ES, v novi finančni perspektivi (to je
2007-2013), pa govorimo o kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES. Pomen in
odgovornost kontrole je, da dejansko preveri, tako administrativno kot tudi na kraju
samem, če so bila dodeljena sredstva porabljena za namen, za katerega je upravičenec
dobil sredstva.
V magistrski nalogi podajam opis kontrolnega sistema vzpostavljenega v Sloveniji in ga
primerjam s kontrolnimi sistemi drugih držav članic, izbranih na vzorcu.
Magistrska naloga prinaša teoretičen prikaz opravljanja notranjega nadzora v Sloveniji. S
pomočjo analize in primerjave drugih sistemov ter s številom prijav nepravilnosti na letni
ravni na Evropsko komisijo empirično predstavi uspešnost izvajanja prvostopenjske
finančne kontrole.
Glavno vlogo pri izvajanju kontrole ima organ upravljanja, ki izvaja t.i. prvostopenjsko
finančno kontrolo, in je odgovoren za pravilno izvedbo celotnega kohezijskega sistema.
Glavna elementa prvostopenjske finančne kontrole sta administrativna kontrola in kontrola
na kraju samem. V novi finančni perspektivi je bil uveden še dodaten element preverjanja,
to je preverjanje prenesenih nalog, s katero organ upravljanja preverja delovanje
celotnega sistema na nižjih ravneh; v duhu poenostavitev se je organ upravljanja odločil
del nalog namreč prenesti na posredniška telesa in na agente.
V raziskavi ugotavljam, da je uspešnost izvajanja prvostopenjske kontrole pri odkrivanju
nepravilnosti solidna, upoštevajoč ugotovitve s strani Evropske komisije.
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Menim namreč, da bi se sam sistem izvajanja kontrol lahko še izboljšal, upoštevajoč
določene elemente npr. od Republike Avstrije ter upoštevajoč predloge podane v tej
magistrski nalogi, vendar splošno rečeno je sistem v Sloveniji uspešen.
Največjo nepravilnost, katero je Računsko sodišče izpostavilo v svojem poročilu, je
podvajanje izvajanja finančnih kontrol in s tem posledično povečanje upravnega bremena.

Ključne besede: Finančna kontrola, administrativna kontrola, kontrola na kraju samem,
posredniško telo, organ upravljanja, zahtevek za izplačilo, zahtevek za povračilo.
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SUMMARY

The cohesion policy is one of the most important policies, as it allows the transfer of
funds of approximately 35 % of the total EU budget. One of its key missions is the
reduction of economic and social disparities between different regions of the Union. The
main objective of Structural Funds, along with the Cohesion Fund and other mechanisms
within the cohesion policy is to contribute to greater EU integration, which allows the EU
to act as a competitive economy, and enables it to compete with the most developed
parts of the world. For the receiving countries, EU funds represent an opportunity without
which they would not be able to reach their goals at all or would reach them more slowly.
The key element of any good management is to create a suitable system of internal
control and supervision. One of the most important stages in the implementation of the
cohesion policy is undoubtedly the financial control of EU funds, formerly known as
control under Article 4 of Regulation (EC) No 438/2001. The concept has been changed in
order to suit the new financial perspective (2007-2013), and is currently known as control
under Article 13 of Regulation (EC) 1828/2006. It is meant to both administratively and
locally verify whether the assigned funds have been used for the purpose intended.
The master”s thesis provides a description of the Slovene control system, and draws
parallels with other control systems as they occur in other EU Member States. What is
more, the thesis presents a theoretical overview of internal control management in
Slovenia, along with a detailed analysis and comparison of other similar systems. It is with
the help of the number of yearly deficiency applications presented to the European
Commission that the thesis empirically represents the effectiveness of first-stage financial
control.
The main function of control implementation lies upon the managing body assigned to
perform financial control, which is also responsible for the appropriate implementation of
the whole cohesive system.
The key elements of first-stage financial control are administrative and local control, along
with an additional element imposed by the new financial perspective, which comprises of
separate task examination. This enables the managing body to first examine the whole
system, and then delegate a number of tasks to an intermediate body, or agent.
With the help of the thesis, I came to the conclusion that first-stage control
implementation is rather successful when it comes to detection of irregularities, if the
findings of the European Comission are taken into consideration. Furthermore, I believe
that the control implementation system should continue to improve, and take into
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consideration the number of elements characteristic of the Republic of Austria, for
instance, as well as the proposals mentioned in this thesis.
It must finally be mentioned that the system is relatively successful in Slovenia, except for
the irregularities the Court of Auditors already mentioned in their report, namely, the
replication of financial control implementation, and the subsequent impact on the
administrative burden.

Key words: financial control, administrative control, local control, managing body,
payment claim, repayment claim
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1 UVOD

1.1 PREDMET IN PROBLEM RAZISKOVANJA
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) je 1. maja 2004 postala polnopravna članica
Evropske unije (v nadaljevanju EU) in s tem pridobila možnost in pravico do črpanja EU
sredstev iz različnih skladov, katera predstavljajo dober delež EU proračuna (okoli 35
odstotkov); prevzeti pa je morala tudi marsikatero obveznost.
Kot nova članica petindvajseterice (EU25) je Slovenija postala neto prejemnica sredstev iz
proračuna EU, kar pomeni da je prejela več sredstev iz proračuna EU kot vanj vplačala.
Prvi vir sredstev so sredstva strukturnih skladov, katera so namenjena predvsem razvoju
tistih evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je
zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in
regij Evropske unije. V programskem obdobju 2000 – 2006, ki je teklo ob vstopu RS v EU,
je Uredba 1260/1999/ES določala, da so regije na ravni NUTS II1, ki imajo bruto domači
proizvod na prebivalca (v nadaljevanju BDP), merjen po kupni moči, manjši kot 75
odstotkov povprečja EU, zajete v cilj 1. Slovenija je bila kot celota določena za regijo
NUTS II, njen BDP na prebivalca pa je bil manjši kot 75 odstotkov povprečja EU, zato je
bila upravičena do pomoči znotraj cilja 1. Za ta cilj je Slovenija prejemala pomoč iz vseh
štirih strukturnih skladov. Poleg podpore cilju 1 so se iz strukturnih skladov financirali tudi
programi pobud skupnosti (Interreg IIIA, Leader in Equal).
Drugi vir sredstev pa je kohezijski sklad, kateri prispeva h krepitvi ekonomske in socialne
kohezije in sofinancira projekte s področja okolja in vseevropskih omrežij prometne
infrastrukture v tistih državah članicah, katerih BDP na prebivalca je manjši od 90
odstotkov povprečja skupnosti (Uredba Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994 o
ustanovitvi Kohezijskega sklada) – to velja za staro finančno perspektivo 2004 - 2006.
V novi finančni perspektivi, ki traja od 2007 – 2013, so do kohezijskega sklada upravičene
tiste države članice, ki v povprečju preteklih treh let, 2000, 2001 in 2002, ne presegajo 75
odstotkov bruto domačega produkta povprečja petindvajseterice držav članic EU. Po
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NUTS II - The Nomenclature of Territorial Units for Statistics = Nomenklatura teritorialnih
statističnih enot - sistem razporeditve regij, ki ga uporablja Evropska komisija. Pri strukturnih
skladih so najpomembnejše regije NUTS II in NUTS III. Celotna Slovenija je obravnavana kot ena
regija NUTS II, imamo pa tudi 12 statističnih regij na ravni NUTS III, vendar jim sredstva skladov v
programskem obdobju 2004-2006 niso posebej namenjena. Enote na ravni NUTS II morajo biti
oblikovane tako, da imajo od 800 000 do 3 milijone prebivalcev.
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podatkih evropskega statističnega urada (EUROSTAT), aprila 2005, je odstotek v RS, v
primerjavi s petindvajseterico, znašal 74,40 odstotkov povprečja EU, zaradi česar je RS
upravičena do sredstev cilja »konvergenca«.
To pomeni, da je Slovenija v finančnem obdobju 2004 – 2006 razpisala več kot 372
milijonov evrov finančnih sredstev, medtem ko smo za finančno obdobje 2007 – 2013
upravičeni skoraj za štirikrat toliko sredstev na leto, kar skupaj znaša okoli 4,5 milijarde
evrov.
Eden izmed pogojev za uspešno črpanje teh sredstev pa je vsekakor vzpostavitev
ustreznega nadzora nad namensko porabo denarja članic EU-ja, zato se mi tukaj poraja
ključno vprašanje: »Ali je Slovenija dovolj zrela in sposobna, da črpa sredstva kohezijske
politike v največji možni meri ter kje nastanejo morebitne težave?«
Tako kot večina držav članic se je tudi Slovenija soočala z različnimi problemi - od pravil
EU, zapletene slovenske zakonodaje, kadrov, slabe komunikacije med ključnimi
institucijami, zapoznelostjo zahtevkov za povračilo do nejasnosti različnih navodil - ki so
jih odgovorne institucije reševale na podlagi pridobljenih izkušenj. Stara finančna
perspektiva se počasi zaključuje, in kot kažejo številke, so sredstva v celoti počrpana.
Pri pisanju magistrske naloge sem uporabil domačo, tujo literaturo ter vire in pravno
podlago s področja kohezijske politike, informacije dosegljive na spletni strani, ter
predvsem delovne izkušnje pri izvajanju kontrol na kraju samem v vlogi finančnega
kontrolorja pri organu upravljanja. Pri pridobivanju ustreznih informacij sem se srečeval s
številnimi omejitvami. Na prvi pogled se zdi, da je že veliko napisanega in slišanega glede
izvajanja kohezijske politike in kontrole ter o nadzoru nad izvrševanjem evropskega
proračuna. Težava je v tem, da so informacije dostopne večinoma v virih. Literatura s
tega področja je skromna, zato sem v večjem obsegu uporabljal vire in do sedaj že
napisane magistrske naloge, ki so obravnavale podobne oziroma sorodne teme s področja
kohezijske politike. Poleg tega se bralec sreča z vrsto nedoslednosti, nejasnosti in
netočnosti, ki se pojavljajo v dosegljivih besedilih. Nadaljnja težava je v tem, da so
informacije zelo razpršene in največkrat obdelane v gradivu, ki se uporablja pri
predstavitvah na seminarjih in tovrstnih izobraževalnih dogodkih, ali pa so del internih
dokumentov institucij, ki se ukvarjajo s to problematiko oziroma so akti v fazi usklajevanj
med sektorji.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen moje magistrske naloge je dokazati in prikazati povezanost in pomembnost
nadzora ter kontrole pri izvajanju kohezijske politike ter na kritičen način opozoriti na
napake, ki se dogajajo med kontrolo.
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Glavni cilj naloge je ugotoviti, kako učinkovita je kontrola finančnih sredstev in kako
kontrola vpliva na črpanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki je po mojem mnenju
odvisna od različnih faktorjev. Prikazal oziroma primerjal bom tudi naš sistem kontrole s
sistemi drugih držav članic.
Uspešnost »sistema« merimo v višini počrpanega denarja iz EU, vendar to je podatek in
številka za javnost. Kar moramo vedeti je, da se finančna sredstva najprej »založijo« iz
domačega proračuna in šele nato, ob uspešno izvedeni kontroli in odobritvi plačilnega
organa, to je Ministrstvo za finance, se sredstva povrnejo v proračun. Koriščenje teh
sredstev temelji na načelu povračila upravičenih izdatkov (Uredba o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007 –
2013; 2007, člen 23). To pa je druga plat zgodbe, ki privede do podatka o neuspešnem
črpanju sredstev.
Kljub vsem izkušnjam, katere smo prenesli in podedovali v stari finančni perspektivi in
kljub poskusu poenostavitvi celotnega sistema, se še velikokrat dogaja, da so postopki
nejasni. Večni problem javnega sektorja, kjer se pogosto pojavlja nekompatibilnost teorije
in prakse, velikokrat privede do situacij, kjer smo lahko zaradi neupoštevanja oziroma
neskladja z drugimi predpisi ali postopki v prekršku.
Kontrolni sistemi v državah članicah so bili na splošno ocenjeni kot neuspešni ali zmerno
uspešni, nadzor Evropske komisije pa le zmerno uspešen. Evropsko računsko sodišče z
razumno zanesljivostjo trdi, da v proračunskem letu 2006 vsaj 12 odstotkov celotnega
zneska, povrnjenega za projekte skladov, ne bi smelo biti povrnjenega; v letu 2007 je
takih sredstev za 11 odstotkov.

1.3 STRUKTURA DELA
V nadaljevanju podajam opis predvidenih poglavij magistrske naloge:
Uvod je del naloge, ki je namenjen seznanitvi s predmetom in problemom raziskovanja; v
nadaljevanju je predstavljen namen in cilj magistrske naloge, ki skupaj s predstavitvijo
metod in hipotezami smiselno zaključujejo uvod. V nadaljevanju sledi opis sistema
izvajanja nadzora na državni ravni kjer sem se osredotočil samo na prvostopenjske
kontrole, katere izvaja organ upravljanja ter težave povezane s kontrolo. V poglavju pet
sem primerjal, na izbranem vzorcu, sisteme drugih držav članic ter poskušal predstaviti
prednosti in slabosti le-teh. Zaključil sem s poročilom in ugotovitvami Računskega sodišča
in Evropske komisije glede upravičenosti in nenazadnje uspešnosti izvajanja finančnega
nadzora nad porabo EU sredstev.
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1.4 METODE RAZISKOVANJA
Sam sistem ali bolje rečeno potek pridobivanja, spremljanja in kontrola evropskih
strukturnih skladov je sicer zapisana v uredbah Evropske komisije, vendar tam je podan
samo okvir, kako morajo stvari potekati. Bolj podrobno opredelitev pa določi vsaka
posamezna članica EU z nacionalno uredbo ali navodili.
Tako je nacionalni postopek kontrol zapisan v Navodilih organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES za novo finančno perspektivo,
ki je nadgradnja Navodil za izvajanje kontrol po 4. členu Uredbe komisije 438/2001,
katera je veljala v stari finančni perspektivi.
Kot sem že omenil, prihaja do nejasnosti pri sami izvedbi kontrol, ker se kontrola izvaja v
večih nivojih in nekatere stvari niso dorečene. Zato smo skupaj z ostalimi sodelavci že
pripravili Interna navodila za izvajanje postopka kontrol po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, ki so namenjena zgolj kontrolam na kraju samem; o samem sistemu pa
več nekoliko kasneje.
Za preverjanje hipotez bom uporabil naslednje raziskovalne metode in tehnike:
 Sekundarna analiza. Metoda sekundarne analize je raziskovalna oblika, ki temelji na
predpostavki, da je mogoče proučevani pojav raziskati na osnovi obstoječih in
dostopnih empiričnih podatkov. Najpogostejši so statistični viri podatkov, ob njih pa
še druge zvrsti evidenc, registrov, popisov, v aktualnem času pa tudi ožje oziroma
širše razviti informacijski sistemi in računalniške baze podatkov. Na tak način zbrani
podatki se le obdelujejo in interpretirajo. V okviru sekundarne analize bom zbral in
analiziral podatke o porabi sredstev v okviru strukturnih skladov.
 Osredotočena sinteza. Osredotočena sinteza je sorodna tradicionalni analizi tekstov,
kjer iz že obstoječih tekstov iz že opravljenih raziskav izluščimo podatke in
zaključke, ki so pomembni in se nanašajo na naš raziskovalni problem. V okviru te
metode bom pregledal Uredbe, Navodila, brošure, različne članke, internetne vire in
gradiva.
 Študij primera je raziskovalna metoda, pri kateri se bomo ukvarjali s konkretnim
primerom in skušali z ostalimi raziskovalnimi metodami in tehnikami zbrati in
analizirati čim več podatkov, ki nam bodo pomagali prepoznati učinkovitost črpanja.
 Analiza teoretičnih virov.
 Analiza obstoječega stanja.
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1.5 POSTAVITEV HIPOTEZ
Hipoteze so nepogrešljivi del vsake znanosti – pomenijo konkretizacijo problema
raziskave, ki usmerja raziskovalca. Hipoteze morajo biti formulirane tako, da je z njihovo
verifikacijo mogoča rešitev problema. Tako je v sami hipotezi poleg nakazane
pomembnosti problema, vsebovano še razmerje med predmetom in ciljem raziskave.
V magistrski nalogi sem glede na izpostavljene probleme in predmet raziskovanja postavil
naslednje delovne hipoteze:

1. Poenostavitve kontrol v novi finančni perspektivi prinašajo lažji, hitrejši in
bolj učinkovit pregled nad porabo EU sredstev.
Nova finančna perspektiva 2007-2013 je prinesla tudi poenostavitve kontrol, s katerimi
bi lažje, hitreje in z manj birokracije opravljali kontrole in imeli boljši pregled nad porabo
EU sredstev. Hipotezo sem dokazoval na podlagi lastnih izkušenj, primera in opisa
sistema.

2. Glavni oz. ključni elementi finančne kontrole so v teoriji dobro postavljeni,
vendar se slabo prenašajo v prakso.
Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES imajo zelo dobro opredeljene glavne elemente kontrol. Kljub vsem dobrim
definicijam v navodilih, pa je situacije na terenu težko predpisati. Hipotezo sem
dokazoval na podlagi opisa in primera.

3. Sistem finančne kontrole v Republiki Sloveniji je slabši kot v izbranih
državah članicah EU.
Tudi druge države članice EU imajo vzpostavljene sisteme kontrol nad porabo sredstev.
S pomočjo opisa in primerjave sem skušal dokazati, da je slovenski sistem slabši od
sistema drugih držav članic EU.
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2 FINANČNA KONTROLA NAD PORABO SREDSTEV EVROPSKE
SKUPNOSTI

Celotna kohezijska politika je zelo obširna, kompleksna in zapletena, ter zahteva dobro
poznavanje in razumevanje različnih področij. Zaradi svoje kompleksnosti je potrebno
porabo evropskih sredstev nadzorovati, kajti samo z nadzorom jih je mogoče obvladovati.
Izraz »nadziranje« je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot prizadevanje,
skrb za pravilno ravnanje, vedenje, delo koga.
Nadziranje pomeni presojanje dejavnosti in njenih učinkov z namenom, da uravnavamo
dejavnike, ki vplivajo na uresničitev želenih ciljev. Je temelj obvladovanja organizacije ali
njenega dela, da ta učinkovito deluje in uspešno dosega zastavljene cilje. Predpogoj za
obvladovanje pa so merila uspešnosti in učinkovitosti. Z merjenjem, ki je jedro nadziranja,
se primerjajo dosežki delovanja organizacije ali njenega dela z načrtovanimi standardi
učinkovitosti in uspešnosti (Tavčar, 2002, str. 247).
Nadziranje ima več koristi, tako za organizacijo kot tudi za poslovodje in sodelavce. Korist
nadziranja za organizacijo (v tem primeru EU) pomeni varovanje pred poslovnimi in
drugimi tveganji, ki bi jim bila izpostavljena ob nenadziranem, poljubnem delovanju
(Tavčar, 2002, str. 247). Pri nadziranju se presoja pravilnost načrtovanja, pripravljanja
izvajanja in izvajanja s stališč tistih, ki odločajo, ter odstranjujejo pri tem ugotovljene
nepravilnosti (Odar, 2003, str. 1). Nadzorna dejavnost lahko zajame presojanje
najrazličnejših nalog, dogodkov, procesov v fazah informiranja, odločanja in izvajanja
(Koletnik, 2007, str. 25).
Ker je cilj evropske kohezijske politike zmanjšanje razvojnih razlik med regijami, ki se
uresničuje s prerazporeditvijo sredstev v regije v zaostanku, bi bilo ob odsotnosti nadzora
nad uresničevanjem tega cilja povečano tveganje, da bi se razvojne razlike med regijami
še povečale oz. se ne bi ustrezno zmanjševale. Brez nadzora nad vložki za izvajanje
kohezijske politike se namreč ne bi moglo ugotoviti, ali sploh se in če se uspešno in
učinkovito uresničuje primarni cilj kohezijske politike.
Nadziranje je koristno za poslovodstvo, saj je nepogrešljiva sestavina obvladovanja,
učinkovito in uspešno obvladovanje pa je merilo za uspešnost, napredovanje in
nagrajevanje poslovodstva. Kot korist od nadziranja za delavce se mora izpostaviti
omogočanje objektivnega in pravičnega opredeljevanja njihove dejavnosti ter prizadevanj
za učinkovito in uspešno delovanje organizacije. Nadziranje omogoča uradnikom, ki se
ukvarjajo s kohezijsko politiko, pregled nad njihovimi dejavnostmi in prizadevanji za
uresničitev temeljnega cilja te politike. Hkrati se z nadziranjem posredno vpliva na kulturo
organizacije (glej Tavčar, 2002, str. 247).
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Komisija in Vlada RS, ki se pojavita v vlogi poslovodij kohezijske politike (Komisija na ravni
EU, Vlada RS na ravni RS) sta lahko nagrajeni za svojo učinkovitost in uspešno izvajanje v
obliki ponovnega mandata za izvrševanje oblasti, ki jima ga podelijo preko neposrednih
volitev volivci oz. davkoplačevalci.
V različnih literaturah najdemo različne opredelitve nadziranja, odvisno od kriterija
opredelitve. Vidiki nadziranja (Koletnik, 2007, str. 28-31):
 Z vidika vsebine: Ločimo kontrolo, inšpekcijo in revizijo.
 Z vidika časa: Se nadzor izvaja vnaprej, sproti ali naknadno.
 Z vidika izvajalcev: Ločimo notranji in zunanji nadzor.
 Po namenu nadziranja: Ločimo poslovni, davčni in državni nadzor.
 Z vidika načina nadziranja: Ločujemo neposredni in posredni nadzor.
 Po presoji, glede na prevladujoče naloge zaposlenega: Ločimo nadziranje, ki je
izključna naloga zaposlenega in nadziranje, ki je sestavni del njegovih nalog.
 Z vidika področja nadziranja: Nadziranje
informacijskem in izvedbenem procesu.

je

prisotno

v

odločevalnem,

Pristop k finančnemu nadzoru je podoben v javnem in zasebnem sektorju. Za vsako
organizacijo je namreč pomembno, da zagotovi finančni nadzor, kateri mora biti
sorazmeren, pravočasen in učinkovit. Kot bistvene lastnosti nadzornih sistemov tako v
javnem kot tudi v zasebnem sektorju Allen in Tommasi izpostavljata (2001, str. 259):
•
•
•

Ugotavljanje oziroma zaznamovanje tveganj,
Razvoj sistemov notranje kontrole in procedur za obvladovanje zaznanih tveganj,
Vzpostavitev notranjega revidiranja za presojo.

Nadzor se na področju javnih financ izvaja kot notranji in zunanji. Notranji nadzor nad
javnimi financami imajo države članice EU urejeno različno. Komisija, ima različne zahteve
glede starih in novih članic EU. Od starih članic je preko sekundarne zakonodaje zahtevala
uporabo različnih mehanizmov, na primer delitev pristojnosti, preglede na kraju samem, s
katerimi naj bi se zagotovila pravilna uporaba sredstev proračuna EU. Te posebne zahteve
za stare članice veljajo le za institucije in njihove poslovne procese, ki so vezani na
izvajanje in pridobivanje evropskega proračuna. Ureditev področja nacionalnega
proračuna pa je prepuščena vsaki državi članici posebej. Pri tem poznamo dva modela:
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 Južni model
Pri tem modelu ministrstvo za finance izvaja predhodne kontrole tudi v ostalih
ministrstvih. Ministrstvo za finance ima organiziran generalni inšpektorat za finance, ki je
podrejen neposredno ministru ter je odgovoren za finančno kontrolo vseh javnih
prihodkov in odhodkov. Posamezna ministrstva pa imajo notranjerevizijske enote.
 Severni model
Posamezna ministrstva zagotavljajo ustrezen sistem notranjega kontroliranja, ki ga expost preverja njihova notranjerevizijska služba. Notranjerevizijska služba ministrstva za
finance pa dodatno usklajuje in pripravlja usmeritve za delo notranjerevizijskih služb
posameznih ministrstev. Posamezna ministrstva tako prevzamejo popolno odgovornost za
porabo proračunskih sredstev. Ministrstva vsako leto poročajo o svojem sistemu
kontroliranja.
Od novih držav članic, med njimi je tudi RS, je Komisija v pristopnih pogajanjih zahtevala
izpolnitev zahtev, ki urejajo zunanji in notranji nadzor nad javnimi financami, ne samo za
izvajanje evropskega proračuna, pač pa za celotno področje javnih financ. Na področju
notranjega nadzora je Komisija zahtevala notranji nadzor nad javnimi financami (angl.
Public Internal Financial Control – PIFC), ki temelji na treh stebrih, in sicer (Milatovič, str.
4-5):
 Sistem urejenega finančnega poslovodenja in notranjih kontrol vsakega
proračunskega uporabnika s posebnim poudarkom na minimalnih zahtevah za
notranje kontrole; za vzpostavitev in delovanje tega sistema je izključno
odgovoren predstojnik, ki svoje odgovornosti ne more prenesti na nižje ravni.
 Funkcionalno neodvisni notranji revizorji, ki strokovno preverja ter ocenjuje
ustreznost in učinkovitost sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter daje
priporočila za njihovo izboljšanje.
 Centralni organ, ki določa metodologije za izvajanje notranjega nadzora nad
javnimi financami, koordinira razvoj, ga nadzoruje in o njem poroča vladi.
Zunanji nadzor nad porabo proračunskih sredstev izvajajo vrhovne revizijske institucije
oziroma revizijske hiše v imenu Komisije (v RS Revizijska hiša Ernst & Young). Izvajanje
revizije ni določeno z evropskim pravnim redom, vendar pa Pogodba napeljuje na
ustanovitev takšnih institucij in njihovo zmožnost sodelovanja z Evropskim računskim
sodiščem.
Navedeni sistem notranjega in zunanjega nadzora se uporablja tudi na področju javnih
financ. V nadaljevanju bom predstavil tradicionalne oblike nadzora, ki se uporabljajo v
Sloveniji.
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2.1 OBLIKE FINANČNE KONTROLE V RS

2.1.1 Kontroliranje
Kontroliranje pomeni pregledovanje v skladu s strokovnimi, zahtevanimi merili, katere
smo postavili sami ali pa nam jih je postavil kdo drug. Kontroliramo lahko različna
področja, bistveno pa je, da čim prej vplivamo na tista področja, od katerih je odvisna
uresničitev želenih ciljev. Kontroliranje mora biti pravočasno, zanesljivo, racionalno,
uspešno in na ustreznem mestu (Koletnik, 2008, str. 34).
Kontroliranje je strokovno ugotavljanje dejstev in vzporedno nadziranje. Opravljajo ga
organi, ki so organizacijsko vključeni v nadzirano delovanje. Je preprečevalne narave in
deluje po načelu stalnosti (Odar, 2003, str. 1).
Smernice za standarde notranjega kontroliranja za javni sektor (INTOSAI, 2005) notranje
kontroliranje opredeljuje kot »celoten proces, ki ga je uveljavilo poslovodstvo in zaposleni
v organizaciji ter je oblikovan zato, da naslovi tveganja in da ob prizadevanjih za
uresničevanje poslanstva organizacije daje sprejemljivo zagotovilo, da bodo doseženi
splošni nameni:





urejeno, etično, gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje;
izpolnjevanje obveznosti predložitve obračunov;
skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi in
varovanje dejavnikov pred izgubo, napačno uporabo in poškodbo.«

Poslovodje morajo, ne glede na to ali so v zasebnem ali v javnem sektorju, stremeti k
temu, da zagotovijo učinkovito in uspešno delovanje. Pripraviti morajo zanesljiva finančna
poročila in poslovati v skladu z veljavnimi zakoni in pravili. Doseganje ciljev ne smejo
prepustiti naključju, namreč morajo sprejeti konkretne ukrepe, ki so pravzaprav notranje
kontrole (Gauthier, 2006, str.11). Z notranjimi kontrolami se zmanjšujejo tveganja za
neuresničevanje ciljev organizacije.
Notranje kontrole so vsota orodij in tehnik, ki jih uporabljajo poslovodje, da zagotovijo
uresničevanje navedenih ciljev. Tako je po svoji naravi notranja kontrola odgovornost
poslovodstva, kateri morajo zgraditi in vzdrževati sistem kontrol in določiti odgovorne
ljudi, ki bodo skrbeli za pravilno in učinkovito delovanje take ureditve (Koletnik, 2008, str.
34).
Kontrole same po sebi ne morejo v celoti obvladovati vseh tveganj v organizaciji zaradi
prisotnosti nekaterih objektivnih omejitev. Te omejitve so na primer stroški, zaradi katerih
ne morejo biti postavljene vse potrebne kontrole, različne poslovodske namere in kultura
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ter delovanje kontrol odvisno od presoje zaposlenih, ki povzročajo napake ali pomote.
Zaposleni se namreč lahko dogovorijo, da se določene napake spregledajo.

2.1.2 Revidiranje
Revidiranje je opredeljeno kot »pretežno kasnejše izvedensko presojanje pravilnosti
metodoloških, organizacijskih, poklicnoetičnih in drugih ravnanj izvajalcev v odločevalni,
informacijski ali izvedbeni dejavnosti podjetja oziroma javnega sektorja« (Koletnik, 2007,
str. 26).
Revidiranje je na izvedenskem obnavljanju zasnovano poznejše nadziranje. Opravljajo ga
organi, ki niso organizacijsko vključeni v nadzirano delovanje. Je pretežno popravljalne
narave in ne deluje po načelu stalnosti. Obsega oblikovanje in vrednotenje dokazov o
trditvah v zvezi s predmetom nadziranja ter poročanje revidirancem, ki jih takšne
informacije zanimajo, da bi lahko ustrezno ukrepali (Odar, 2003, str.3).
Poznamo notranje revidiranje in zunanje revidiranje.

2.1.2.1 Notranje revidiranje
Notranje revidiranje je »neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in
svetovanja, namenjena povečanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije.
Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega
načina ovrednotenja in izboljšanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter
njegova obvladovanja in upravljanja« (Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem
revidiranju, 2003, str. 1).
Z dejavnostjo notranjega revidiranja se ukvarjajo preizkušeni notranji revizorji. Preiskujejo
in ocenjujejo kakovost poslovanja. Predvsem preverijo pravilnost poslovanja, učinkovitost,
varčnost, uspešnost in poštenost delovanja ter zanesljivost poslovnih poročil. Revizorji s
svojim delovanjem svetujejo vsem ravnem poslovodenja in v nobenem primeru ne
odločajo in ničesar ne urejajo. Organizirani so kot notranjerevizijske službe, katerih namen
je dajanje zagotovil in svetovanje, oboje z namenom pomagati poslovodstvu pri
doseganju poslovnih oziroma postavljenih ciljev (Koletnik, 2007, str. 61).
Nemec (2002, str. 8) dodaja, da se notranjerevizijske službe vse bolj usmerjajo v
svetovanje in ocenjevanje obvladovanja tveganj ter da je vloga revizorja kot svetovalca
vedno bolj poudarjena. Notranjega revizorja naj bi namesto preteklih vse bolj zanimala
današnja in prihodnja tveganja, saj se bo vedno bolj ukvarjal s procesi, ki se v
organizacijski proces vpeljujejo. Revizor mora imeti lastnosti kot so vizionarstvo,
domišljija, pogum, razumnost, logično sklepanje ipd.
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Podjetja, ki imajo dobro razvito funkcijo notranje revizije imajo tudi uspešne in dobre
notranje kontrole (Hirth, 2008, str. 49-50). Hirth je opredelil tudi dejavnike, ki vplivajo na
»dobro« notranjerevizijsko funkcijo, in sicer navaja, da so to:
 boljši ljudje, ki sestavljajo revizijsko skupino. Ne samo revizorji ampak tudi
strokovnjaki iz drugih področij na primer računovodstva, financ, informatike
ipd.;
 boljše ocenjevanje tveganj, ki je še vedno bistven element notranje revizije;
 boljša uporaba tehnologije in tehnik revidiranja;
 merjenje lastne učinkovitosti;
 boljše zavedanje lastnih omejitev.

2.1.2.2 Zunanje revidiranje
Zunanja revizija je revizija, ki jo izvaja organ, ki je zunanji in neodvisen od revidirane
osebe, z namenom izraziti mnenje o poročilu o obračunanih in računovodskih izkazih,
pravilnosti in zakonitosti poslovanja ter/ali o finančnem poslovodenju (Smernice za
standarde notranjega kontroliranja za javni sektor INTOSAL, 2005, str. 66).
Zunanje revidiranje javnih sredstev opravljajo vrhovne revizijske institucije (v
nadaljevanju VRI). Izvajajo revizije računovodskih izkazov in revizije pravilnosti
poslovanja. Vse večje število VRI pa izvaja tudi revizijo smotrnosti poslovanja. Večina jih
izvaja revizije po izvedenem dejanju (EX-post revizije). Svoje pristojnost večina VRI izvaja
na vseh ravneh: na ravni države, regionalno in lokalno, o svojih ugotovitvah pa poroča
navadno parlamentu ali izvršni oblasti ali kakšni drugi instituciji v državi. Vse bolj
pomembna funkcija je svetovalna funkcija VRI, kajti ta je toliko bolj uspešna, kolikor večjo
strokovno avtoriteto ima, kolikor bolj je VRI neodvisna in kolikor bolj je izvršna veja
oblasti pripravljena upoštevati njena priporočila. Neodvisnost je ključnega pomena pri
VRI.
Uspešno zunanje revidiranje je ključnega pomena za državo in javne finance, saj pozitivno
prispeva h gospodarjenju z javnimi sredstvi ter daje odgovornim ljudem in državljanom
objektivno informacijo o porabi javnega denarja.
Z uspešnim zunanjim revidiranjem se (Allen & Tommasi, 2001, str. 341):
 z njim ugotavlja nepravilnosti pri porabi javnega denarja in slabosti pri delovanju
kontrolnih sistemov, ki lahko ogrožajo integriteto organizacije ter uspešno izvedbo
proračunskih in drugih političnih odločitev;
 lahko določa zanesljivost poročil o izvrševanju proračuna in drugih finančnih
podatkih;
 identificira primere in vzorce trošenja in neučinkovitosti, ki lahko, če se odpravijo,
prispevajo h gospodarnejši uporabi proračunskih sredstev;
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 lahko zagotavlja zanesljive podatke o rezultatih programov kot osnovo za
prihodnje spremembe zakonodaje, politike in alokacije sredstev.
Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi sodelovanje med VRI, ki izvajajo zunanje
revizije na področju javnih financ, ter notranjerevizijskimi službami uporabnikov javnih
sredstev. Plod sodelovanja je izmenjava izkušenj in znanja, medsebojno delo pa se lahko
dopolnjuje in izpopolnjuje. VRI lahko oceni delo in strokovnost notranjerevizijskih služb.
Če so le-te strokovne in močne, se lahko zmanjša revizijsko delo in tako izogne
nepotrebnemu podvajanju dela.
Revizije v javnem sektorju skupaj z notranjimi kontrolami zasleduje cilje, ki jih določijo
vlade in parlamenti ter se odražajo v realnih programih. Brez revizije, kontrol in tudi
vrednotenja obstaja veliko tveganje, da so politične odločitve plod napačnih informacij, da
je gospodarjenje s sredstvi napačno, in da določeni organi oziroma institucije ne
upoštevajo političnih odločitev. Revizija v javnem sektorju ima tudi to pomembno funkcijo,
da preko nje vlada, parlament in državljani dobijo zagotovilo glede pravilne in smotrne
porabe davkoplačevalskega denarja (Allen & Tommasi, 2001, str. 341).
2.1.3 Inšpiciranje
Inšpiciranje obsega pregledovanje in ocenjevanje spoštovanja pravnih norm. Je posredna
oblika nadzora in jo praviloma opravljajo zunanji nadzorniki – inšpektorji. Inšpektorji
ugotavljajo pravilnost ravnanja na podlagi zakonskih in drugih predpisov in navodil, ki
veljajo za inšpiciranca. Tudi pri inšpiciranju gre za ugotavljanje odmikov od vnaprej
postavljenih meril, od želenega stanja, zato je po vsebini to posredna zunanja kontrola.
Inšpektor opravlja svoje delo na podlagi naloga, katerega podlaga je načrt inšpiciranj,
izrednega naloga ali prijete prijave o nepravilnosti. Je popravljalne narave in ne deluje po
načelu stalnosti (Koletnik, 2007, str. 27).

2.2 VLOGE ORGANOV V FINANČNEM NADZORU
Organi oziroma institucije, ki izvajajo nadzor nad porabo sredstev operativnih programov
v RS, so pogojeni z obstoječim sistemom nadzora nad izvrševanjem proračuna EU in
proračuna RS ter dodatno z uredbami s področja kohezijske politike.
Med organi oziroma institucijami so take, ki so vključene v izvajanje operativnih
programov in take, ki niso vključene v izvajanje operativnih programov, imajo pa glede na
svoje poslanstvo pristojnost izvajanja nadzora nad porabo teh sredstev.
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Tabela 1: Izvajalci nadzora nad porabo sredstev kohezijske politike glede na
njihovo vključenost v izvajanje operativnih programov

Vključenost v izvajanje
operativnih programov

Organi RS

Organi EU

Izključenost iz izvajanja
operativnih programov

Organ upravljanja;
Organ za potrjevanje;
Revizijski organ;
Nadzorni odbor;
Posredniška telesa;
Agenti;

Računsko sodišče;
Državni zbor;
Proračunski inšpektorji;
Centralni organ za notranji nadzor
nad javnimi financami;

Evropska komisija;

Evropsko računsko sodišče;
Evropski parlament;

Vir: Rupnik, 2009, str. 46.
Tako slovenska Uredba o izvajanju v RS kot tudi evropska Uredba 1083/2006/ES določa
vloge, ki morajo biti zagotovljene pri izvajanju kohezijske politike. Vsaka država članica pa
sama določi kateri organ bo izvajal določeno vlogo. Zgornja tabela prikazuje tako
imenovane vloge in organe, ki posredno ali neposredno izvajajo preverjanje nad porabo
evropskega denarja. V nadaljevanju bom hierarhično predstavil vsako vlogo ter organ, ki
opravlja določeno vlogo.
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Slika 1: Hierarhičen prikaz vlog neposrednih udeležencev pri izvajanju
kohezijske politike

Vir: Rupnik, 2009, str. 5.

2.2.1 Evropska komisija
Pri komisiji nadzor nad porabo sredstev strukturnih skladov, ki se izvaja v obliki revizij,
izvajajo notranjerevizijske enote direktoratov, ki so odgovorni za poslovodenje skladov. Pri
izvedbi revizij v državah članicah jim pomagajo tudi zunanje revizijske hiše ali pa
notranjerevizijska služba Komisije (Ayala, 2003, str. 7). Pri nas, kot zunanja revizorska
hiša, opravlja revizije Revizijska hiša Ernst & Young.
Splošni cilj revizij s strani Komisije so usmerjeni na (Priročnik o reviziji sistemov
upravljanja in nadzora za strukturne sklade, 2003, str. 6):
 Preverjanje sistemov upravljanja in nadzora s ciljem določiti, v kakšni meri so
države članice vzpostavile ustrezne sisteme upravljanja in nadzora ter v kakšni
meri ti sistemi dajejo zadovoljivo zagotovilo glede pravne veljavnosti in zakonitosti
osnovnega delovanja;
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 Preverjanje izdatkov s ciljem določiti točnost izdatkov predloženih Komisiji za
sofinanciranje in višino neupravičenih stroškov;
 Določanje višine neupravičenih izdatkov, pri katerih se je kontrola sistemov
upravljanja in nadzora držav članic izkazala za neustrezno.

2.2.2 Nadzorni odbor
Država članica skladno z Uredbo 1083/2006/ES ustanovi nadzorni odbor za vsak
operativni program. Nadzorni odbor nadzira izvajanje operativnega programa ter se mora
prepričati o učinkovitosti in kakovosti izvajanja. V ta namen izvaja naloge, ki jih določa 65.
člen Uredbe 1083/2006/ES, s katerimi vpliva na izvajanje pomoči skladov še pred njenim
dejanskim začetkom, med izvajanjem, in tiste, s katerimi ga potrjuje.
Pred začetkom izvajanja nadzorni odbor prouči in odobri merila za izbiro aktivnosti, ki se
financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril. Med izvajanjem operativnih programov
nadzorni odbor:
 periodično prouči napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa
na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja;
 pregleda vrednotenja operativnih programov;
 pregleda rezultate izvajanja in doseganja ciljev za vsako razvojno prioriteto;
 predlaga spremembe organu upravljanja;
 obravnava in odobri predloge za spremembo vsebine sklepa Komisije o prispevku
skladov;
 se nadzorni odbor obvesti o letnem poročilu o nadzoru nad operativnim
programom in o vseh zadevnih pripombah Komisije na to poročilo.
Nadzorni odbor potrjuje izvajanje s tem, ko potrdi letna in končna poročila o izvajanju.
Organ upravljanja mora sprejeti in spoznati partnersko vlogo nadzornega odbora (Mairate,
2006, str. 174).
Nadzorni odbor ni zgolj potrjevalec odločitev, ki jih sprejemajo drugi. Iz nalog nadzornega
odbora izhaja, da nadzorni odbor pravzaprav nadzoruje delo organa upravljanja, zato se
pojavi dilema, v kakšni meri naj v odločanje dejansko vključi organ upravljanja nadzorni
odbor.
V RS je ustanovljen en nadzorni odbor za Operativni program razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, ter en skupen nadzorni odbor za Operativni program krepitve
regionalnih razvojnih potencialov in Operativni program za razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013. V obeh nadzornih odborih so vključeni predstavniki
ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih
organizacij in lokalnih skupnosti (Nadzorni odbori v programskem obdobju 2007-2013,
2008).
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V nadzornih odborih za vse tri operativne programe sodelujejo tudi predstavniki ustreznih
direktoratov Komisije, Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada,
vendar imajo svetovalno vlogo.
2.2.3 Organ upravljanja
Organ upravljanja je po 60. členu Uredbe 1083/2006/ES odgovoren za poslovodenje in
izvajanje operativnih programov po načelu dobrega finančnega poslovodenja. Nadzor
izvaja tako, da po eni strani sam opravlja določena preverjanja, po drugi strani pa skrbi za
to, da je sistem izvajanja tak, da omogoča izvajanje nadzora drugim organom oziroma
institucijam.
Uredba določa, da mora organ upravljanja izdati opis sistema za vsak operativni program
posebej (Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni program – v nadaljevanju
OSUN), kjer definira in opiše celoten sistem za vsako posredniško telo posebej. Če v
OSUNu predvideva prenos nalog za določeno posredniško telo, organ opravljanja izda
Sklep o prenosu nalog.
Preverjanja, za katera je odgovoren organ upravljanja po 60b. členu Uredbe
1083/2006/ES (angl. management verifications), se nanašajo predvsem na preverjanje
resničnosti in upravičenosti izdatkov, ki so sofinancirani s sredstvi skladov. Preverjanja
vključujejo preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev ter resničnost nastalih
stroškov. Podrobneje so ta preverjanja opredeljena v 13. členu Uredbe 1828/2006/ES,
vendar več o prvostopenjski kontroli v nadaljevanju.
Organ upravljanja je odgovoren tudi za to, da v sistemu izvajanja zagotovi, da nadzor
lahko izvajajo tudi drugi nadzorni organi in institucije. Poleg nadzora nad porabo sredstev
mora organ upravljanja, kot to določata Uredba 1083/2006/ES in Uredba 1828/2006/ES,
poskrbeti za:
 vzpostavitev pisnih standardov ter postopke za kontrole;
 vodenje evidence za vsako kontrolo, v kateri so navedeni opravljeno delo,
datum in rezultati preverjanja ter ukrepi, sprejeti v zvezi z ugotovljenimi
nepravilnostmi;
 postopke, ki zagotavljajo, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol
ustrezno hranijo ter so dostopni Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču;
 zagotoviti, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih
in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov;
 usmeritev dela nadzornega odbora, katerega naloga je prepričati se o
kakovosti izvajanja operativnih programov, in zagotoviti dokumente, ki so
potrebni za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa;
 izdelavo letnega in končnega poročila o izvajanju operativnega programa.
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V RS je za vse tri operativne programe cilja 1 en sam organ upravljanja, in sicer je to
notranja organizacijska enota Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
Iz nalog organa upravljanja izhaja, da je v postopku porabe sredstev kohezijske politike
le-ta tisti, ki je v državi članici odgovoren Komisiji za vzpostavitev ustreznih kontrolnih
postopkov in zagotovi pravilno porabo sredstev. Služba Vlade je tista, ki vpelje ustrezen
sistem notranjih kontrol v postopek črpanja sredstev.

2.2.4 Organ za potrjevanje
Naloga organa za potrjevanje je priprava potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkih za
plačila ter njihovo posredovanje Komisiji. Potrditi mora (Uredba 1083/2006/ES, člen 61):
 da je izkaz o izdatkih točen, da izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in
da temelji na preverljivih spremnih dokumentih;
 da so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi
pravili ter da so nastali zaradi projektov, ki so bili na pravi način izbrani za
financiranje.
Iz navedenega lahko povzamemo, da se mora organ za potrjevanje prepričati, da je organ
upravljanja opravil svoje naloge, preden lahko Komisiji posreduje zahtevek za plačilo.
V RS je za vse tri operativne programe določen en organ za potrjevanje, in sicer njegove
naloge opravlja Sektor za upravljanje s sredstvi EU v okviru Direktorata za proračun pri
Ministrstvu za finance. Njegove naloge, pristojnosti ter odgovornosti so opredeljene v
Uredbi o izvajanju v RS. Organ za potrjevanje vse naloge izvaja sam in nima posredniških
teles (Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013, 2008, str. 71).

2.2.5 Revizijski organ
Glavne naloge revizijskega organa so (Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni
program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, 2008, str. 87-88):
 zagotavljanje izvedbe revizij, s katerimi se preverja učinkovitost sistema
upravljanja in nadzora (sistemske revizije), in revizije operacij;
 izdaja mnenj na podlagi nadzora ter revizij o učinkovitosti delovanja sistema
upravljanja in nadzora;
 priprava in posredovanje revizijske strategije Komisiji najkasneje v devetih
mesecih od potrditve operativnega programa;
 posredovanje letnih poročil o nadzoru Komisije;
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 sporočanje informacij o pomembnih ugotovitvah glede sistema poslovodenja in
notranjega nadzora vseh udeležencev v postopkih izvajanja kohezijske politike
organu opravljanja, organu za potrjevanje in revidiranim udeležencem;
 priprava in posredovanje izjave o zaključitvi, in kadar je to potrebno, izjave o delni
zaključitvi;
 omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov EU in RS
ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in seznanjanjem organu
upravljanja o izvedenih ukrepih.
V RS je kot revizijski organ za vse tri operativne programe cilja »konvergenca« določen
Urad RS za nadzor proračuna, ki je samostojen organ v sestavi ministrstva za finance.
Urad RS za nadzor proračuna ni odgovoren za izvajanje, poslovodenje ali katerokoli
funkcijo, ki jo izvajajo organ upravljanja, posredniška telesa, organ za potrjevanje in
upravičenci, poleg tega pa je tudi organizacijsko ločen od teh organov (Opis sistema
upravljanja in nadzora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013, 2008, str. 87).

2.2.6 Posredniška telesa
Posredniško telo, Uredba 1083/2006/ES, opredeljuje kot: vsako javno ali zasebno telo ali

služba, ki deluje v pristojnosti organa upravljanja ali organa za potrjevanje, ali ki v imenu
tega organa izvaja naloge v razmerju do upravičencev, ki izvajajo operacije.
V RS ni posredniških teles organa za potrjevanje. Kot posredniška telesa organa
upravljanja nastopajo neposredni proračunski uporabniki, in sicer so to v skladu z Uredbo
o izvajanju v RS:












Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za promet,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za pravosodje,
Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za javno upravo in
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Posredniška telesa imajo tudi naloge in obveznosti, katere morajo opravljati ter
zagotavljati že po slovenski zakonodaji. Tako so posredniška telesa, v vlogi neposrednega
proračunskega uporabnika, po Zakonu o javnih financah (Ul. RS, št. 79/1999, 2. odstavek
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65. člen) odgovorna za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost s
proračunskimi sredstvi.
Prav tako Zakon o javnih financah v 54. členu določa, da je potrebno vsako višino
obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, pred izplačilom preveriti in pisno
potrditi. Prav tako v 100. členu določa finančni nadzor nad porabo proračunskih sredstev,
kjer je potrebno vzpostaviti sistem notranjih kontrol in notranje revizije.
Zgoraj navedena člena se »ponovita« tudi pri evropski uredbi, pri tako imenovani kontroli
po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, kjer je »upravljalsko preverjanje« določeno kot del
kontrole. Kaj je vsebina kontrole in kolikšen je obseg finančne kontrole po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES pa v nadaljevanju.

2.2.7 Agenti
Agent je opredeljen v Uredbi o izvajanju v RS (2007) kot oseba zasebnega ali javnega
prava, ki mu neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o
prenosu nalog v izvajanje prenese določene naloge. Uredba 1083/2006/ES agentov ne
predvideva, so dodatni nivo, ki ga je vpeljala RS. V slovenskem sistemu izvajanja se kot
agenti pojavijo subjekti, ki praviloma niso neposredni proračunski uporabniki, na primer
Slovenski podjetniški sklad, Tehnološka agencija Republike Slovenije ter Sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje.

2.2.8 Upravičenci
Upravičenci so izvajalci, organi ali podjetja javnega ali zasebnega prava, ki so odgovorni
za zagon in izvajanje operacije (Uredba 1083/2006/ES). V vlogi upravičenca se v
slovenskih operativnih programih pojavljajo na primer mala in srednje velika podjetja
(tako imenovana SME – small and medium enterprises), javne agencije, zavodi, javni
zavodi, javni skladi in občine.
Upravičenci izvajajo »nadzor« nad porabo tako, da morajo čimbolj transparentno in
ekonomično trošit državni in pa tudi evropski denar, ter se vesti kot dober gospodar. Tudi
7. člen slovenske Uredbe o izvajanju upravičencu nalaga, da zagotavlja pravilno izvajanje

operacije, preverjanje dobavljenega blaga, izvedene storitve ali gradnje in zahtevka za
izplačilo s poročilom s strani izvajalca.
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2.3 SKLEP POGLAVJA
Iz opisa vlog in subjektov lahko ugotovimo, da so za finančni nadzor odgovorni in
zadolženi vsi v verigi. Tako upravičenec, ki je koristnik denarnih sredstev, mora ves čas
skrbeti, da je njegovo delovanje in črpanje sredstev v skladu z načeli, kot so načelo
transparentnosti, ekonomičnosti, zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, preglednosti,
uspešnosti in gospodarnosti ter v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo.
Da pa se upravičenci ravnajo po zgoraj navedenih načelih in pravilih ter smotrno trošijo
evropski denar, mora Evropska komisija, ki kot zunanji »preglednik« skrbi za pravilno rabo
evropskih sredstev, imeti vzpostavljen kakovosten sistem preverjanja in spremljanja nad
porabo sredstev in pri tem ji pomagajo vsi ostali organi v verigi.
Tabela št. 1, v stolpcu »Organi, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa« in slika
št. 1 predstavljata vse neposredno vpletene akterje, ki so vključeni v izvajanje kohezijske
politike. Da pa bi bila slika popolna, je potrebno omeniti tudi tiste, ki niso neposredno
vključeni v izvajanje nacionalne kohezijske politike, vendar so vsekakor zelo pomemben
dejavnik v celotni zgodbi. Med slovenske zunanje akterje štejemo sledeče organe:
Računsko sodišče RS, proračunsko inšpekcijo ter Komisijo Državnega zbora RS za nadzor
proračuna in drugih javnih financ, v določenih primerih tudi Urad RS za nadzor proračuna
v vlogi centralnega organa za sistem notranjega nadzora nad javnimi financami.
Med zunanje akterje, v zvezi s sredstvi kohezijske politike, štejemo tudi Evropsko
računsko sodišče, kateri pregleduje tako sisteme kot tudi izdatke, revidira delo Komisije in
države članice ter Evropski parlament, kateri izvaja posredni nadzor, in sicer z rednim
pregledovanjem poročil, ki mu jih pošilja Komisija, podeljevanjem razrešnice Komisiji za
izvrševanje proračuna EU ter vprašanji evroposlancev Komisiji, na katera je le-ta dolžna
odgovoriti. Ob kršitvi ali slabem izvajanju zakonodaje Skupnosti pa lahko Evropski
parlament imenuje preiskovalni odbor za države članice.
Da pa bi bila celotna situacija bolj jasna, je v nadaljevanju grafični prikaz vseh organov,
tako posrednih kot neposrednih, ki sodelujejo pri izvajanju kohezijske politike.
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Slika 2: Prikaz vseh organov, ki sodelujejo pri izvajanju in nadzoru v kohezijski
politiki

Vir: Avtorjevo delo
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3 FINANČNA KONTROLA ORGANA UPRAVLJANJA

V prejšnjem poglavju sem prikazal obseg, kompleksnost in vse udeležene akterje, ki
sodelujejo pri izvajanju kohezijske politike in pri finančni kontroli. Poskušal sem prikazati
tudi razmerje med organi in jih hierarhično umestiti ter predstaviti pomen in nujnost
nadzora nad porabo EU sredstev.
Zaradi same velikosti in širine sistema se bom v nadaljevanju osredotočil samo na
izvajanje prvostopenjske kontrole (ang. FLC oziroma first level control), katerega izvaja
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja.
Poskušal bom predstaviti delovanje in obseg kontrole, primerjavo sistema kontrole med
staro in novo finančno perspektivo, novosti, ki so se in se bodo dogajale, ter probleme, s
katerimi se kontrolorji soočajo pri kontroli.

3.1 PRVOSTOPENJSKA KONTROLA (FIRST LEVEL CONTROL)
Za nadzor in porabo evropskega denarja v prvi vrsti skrbi finančno - kontrolni oddelek
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kateri izvaja tako
imenovano »prvo« kontrolo oziroma prvostopenjsko kontrolo (ang. FLC – First level
control). Prav tako kontrola, kot tudi sam sistem, se spreminja in dopolnjuje skozi leta in
skozi različna finančna obdobja. Zato bom v nadaljevanju predstavil način oziroma sistem
kontrol, ki se je izvajal v finančnem obdobju 2004 – 2006, ter novosti, spremembe in
sistem v novi finančni perspektivi 2007 – 2013. Pravni okvir za izvajanje finančne kontrole
je v stari finančni perspektivi 4. člen Uredbe ES 438/2001; v novi finančni perspektivi pa
člen 13. Uredbe Komisije (ES) številka 1828/2006.
Člen 13(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 določa, da preverjanje, ki ga izvede organ
upravljanja v skladu s členom 60(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, zajema upravne,
finančne, tehnične in fizične vidike operacij, če je to primerno. Preverjanje zagotavlja, da
so prijavljeni izdatki realni, da so proizvodi ali storitve dobavljeni v skladu z odobritvijo, da
so zahtevki za povračilo upravičenca pravilni in da so operacije ter izdatki v skladu s pravili
Skupnosti2 in nacionalnimi pravili. Preverjanje vključuje postopke za preprečevanje
dvojnega financiranja izdatkov iz drugih programov Skupnosti ali nacionalnih programov
in iz drugih programskih obdobij. Preverjanje vključuje administrativno kontrolo vsakega
zahtevka za povračilo, ki ga predložijo upravičenci, in kontrolo na kraju samem

2

Vključno z načelom dobrega finančnega upravljanja kot ga določa člen 27 Uredbe Sveta (ES,
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni
proračun Evropskih skupnosti
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posameznih operacij (Smail et al., 2008, str. 159). Člen nadalje določa, da organ
upravljanja vzpostavi pisne standarde in postopke za zgoraj omenjeno preverjanje ter
vzdržuje evidenco za vsako preverjanje, v kateri so navedeni opravljeno delo, datum in
rezultati preverjanja ter ukrepi, sprejeti v zvezi z odkritimi nepravilnostmi3 (Navodilo za
izvajanje kontrol po 13. členu za operacije, sofinanciranje iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007 – 2013, Management verifications
COCOF; 2008).
Kadar je organ upravljanja tudi upravičenec v okviru operativnega programa, bo ureditev
za zgornje preverjanje zagotovila ustrezno ločitev nalog med oddelki, ki so odgovorni za
izvedbo projekta in med oddelki, odgovornimi za kontrolo.
Kontrola je sestavni del sistema notranjega nadzora4 v vsaki ustrezno vodeni organizaciji,
ki obsega dnevne kontrole, ki jih izvaja vodstvo organizacije, da bi se prepričalo, da se
procesi, za katere je odgovorno, primerno izvajajo. Enostaven primer takšne kontrole je
npr. primerjava proizvodov, ki so bili dobavljeni, z ustreznim naročilom glede na količino,
ceno in stanje. Kontrola zagotavlja, da je dejanska količina naročenih proizvodov tudi
dobavljena v okviru dogovorjene cene in željene kakovosti. Pri bolj zapletenih procesih se
obseg kontrole ustrezno poveča in obsega tudi preverjanje skladnosti z ustreznimi pravili
in predpisi. Načelo ostane isto, kontrole v organizaciji so torej izvedene z namenom
ugotavljanja ustreznosti izvajanja procesov in njihove skladnosti z ustreznimi pravili.
Kontrola po 13. členu prav tako obsega vsakodnevno preverjanje procesov, za katere je
organizacija odgovorna, da bi preverili dobavo sofinanciranih proizvodov in storitev,
realnost uveljavljenih izdatkov in skladnost s pogoji ustrezne odločbe Komisije, ki potrjuje
operativni program, in veljavnimi nacionalnimi pravili in pravili Skupnosti. Medtem ko
sistemi notranjega nadzora držav članic ustrezajo nacionalnim programom, je treba paziti,
da so prilagojeni specifičnim zahtevam skladov.
Kontrola tvori sestavni del sistema notranjega nadzora vseh organizacij in kjer je ustrezno
izvedena prispeva tudi k preprečevanju in odkrivanju goljufije (Navodilo za izvajanje
kontrol po 13. členu za operacije, sofinanciranje iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada v programskem obdobju 2007 – 2013, Management verifications COCOF; 2008).

3

4

“Nepravilnost”: kakršnakoli kršitev določbe zakonodaje Skupnosti, ki je posledica delovanja ali
opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki zaradi neupravičene postavke odhodkov škoduje ali
bi škodovalo splošnemu proračunu Evropske unije (člen 2(7) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006)
“Notranji nadzor”: širše gledano proces, ki ga izvajajo nadzorni odbor, vodstvo in ostali zaposleni,
da bi dobili zadostno zagotovilo o doseganju ciljev v naslednjih kategorijah:
• Uspešnost in učinkovitost operacij.
• Zanesljivost finančnega poročanja.
• Skladnost z veljavno zakonodajo in predpisi.
Vir: COSO opredelitev pojma “notranji nadzor”.
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Ker se nadzor in kontrola pojavljata skoraj v vseh fazah sistema kohezijske politike, je
zato potrebno dobro poznavanje različne zakonodaje. V ta namen bom v nadaljevanju
najprej predstavil predpise iz področja, ki urejajo izvrševanje, nadzor in kontrolo nad
sredstvi evropskega proračuna; predpise, ki urejajo nadzor nad javnimi financami v RS ter
ostalo pravno podlago na področju kohezijske politike, ki so pogoj za uspešno izvedbo
nadzora in kontrole.
Po predstavitvi pravne podlage sledi razlaga in opredelitev pojmov ter izrazov, ki se
pojavijo pri kontroli ter navedba delitve aktivnosti po fazah in podfazah v življenjskem
ciklu programa, v katerem se pojavljata nadzor in kontrola.

3.2 PRAVNE PODLAGE

3.2.1 Pravne podlage Evropske unije na področju nadzora pri izvrševanju
evropskega proračuna
Na področju nadzora nad porabo sredstev evropskega proračuna, se kot primarni akt
Skupnosti, kateri vsebuje temeljne določbe glede upravljanja sredstev Skupnosti in
nadzora nad njimi, ki so jih države članice dolžne upoštevati in izpolnjevati, pojavlja
Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti Ul. EU, št. C325, december 2002 (v
nadaljevanju Pogodba).
Pogodba v 274. členu določa, da proračun EU izvršuje Komisija na lastno odgovornost in v
mejah odobrenih proračunskih sredstev, pri tem pa upošteva načela dobrega finančnega
poslovodenja. K spoštovanju teh načel so obvezane tudi države članice, ki morajo z
namenom, da bi zagotovile porabo odobrenih sredstev po teh načelih, sodelovati s
Komisijo. Komisija izvršuje proračun v skladu z določbami uredb, ki jih sprejme Svet EU.
Pogodba vsebuje tudi določila glede preprečevanja goljufij in drugih nezakonitih dejanj.
Tako Skupnosti kot državam članicam v 280. členu nalaga, da morajo preprečevati
goljufije in druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom Skupnosti, in sicer z
ukrepi, ki delujejo svarilno in so takšni, da omogočajo učinkovito zaščito. Ukrepi, ki jih
sprejmejo države članice, naj bi bili enaki, kot bi jih sprejele za preprečevanje goljufij, ki
škodijo njihovim lastnim finančnim interesom. S Pogodbo so določene tudi pristojnosti in
odgovornosti institucij, ki določajo, izvršujejo in nadzorujejo izvrševanje porabe
evropskega proračuna; to so Evropski parlament, Evropski svet, komisija in Evropsko
računsko sodišče.
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Na osnovi 279. člena Pogodbe je Svet sprejel sekundarni akt, Finančno uredbo5 (Uredba
1605/2002/ES), ki se uporablja za splošni proračun Skupnosti. Za izvajanje nadzora nad
porabo sredstev evropskega proračuna so pomembne določbe Finančne uredbe, ki se
nanašajo na proračunska načela, izvrševanje proračuna, zunanjo revizijo in razrešnico, ter
nekatere posebne določbe. Podrobnejša finančna uredba (Uredba 2342/2002/ES), ki jo je
sprejela Komisija, pa navedena področja ureja še natančneje. Komisija mora, kadar
proračuna ne izvršuje neposredno s svojimi službami, preveriti, ali imajo subjekti, na
katere namerava prenesti naloge izvrševanja, vzpostavljene postopke upravljanja ter
sisteme kontrol in računovodske sisteme, ki so primerni in ustrezni glede na zahteve
dobrega finančnega poslovodenja (Uredba 2342/2002/ES, preambula, 13. odstavek). Na
področju notranjega nadzora Finančna uredba določa, da se proračun izvršuje v skladu z
uspešno in učinkovito notranjo kontrolo.
Pomemben dokument je tudi Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju6, s katerim
so se institucije dogovorile, da se evropski proračun izvršuje po načelu dobrega
finančnega poslovodenja, po načelih gospodarnosti, uspešnosti, učinkovitosti, zaščite
finančnih interesov, sorazmernosti upravnih stroškov in uporabniku prijaznih postopkov
ter da je pomembno okrepiti notranjo kontrolo, ne da bi se povečalo upravno breme.

3.2.2 Pravne podlage v Republiki Sloveniji na področju nadzora nad
izvrševanjem državnega proračuna
Temeljni predpisi, ki urejajo področje javnofinančnega nadzora v RS so:
Ustava RS,
Zakon o javnih financah,
Zakon o računovodstvu,
Zakon o izvrševanju proračuna RS (vsakokrat veljavni),
Zakon o Računskem sodišču,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna,
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ,
 Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih
uporabnikov proračuna RS,
 Usmeritve za notranje kontroliranje in
 Standardi notranjega revidiranja.









5

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se
uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002) in njene spremembe.
6
UL C 139, 14.6.2006.
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Ustava RS (Ur.l. RS, št. 331/91-I, 42/97, 66700, 24/03, 69/04, 68/06) v 148. členu
določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki države za financiranje javne porabe zajeta v
njenem proračunu. Z Ustavo je tudi določen najvišji organ nadzora in kontrole državnih
računov, državnega proračuna in celotne javne porabe, ki je Računsko sodišče. Ta mora
biti, pri opravljanju svojega dela, neodvisen ter vezan na Ustavo in zakone.
Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 109/08,
49/09) je temeljni zakon gospodarjenja z javnimi financami v RS. Za izvajanje nadzora
nad porabo sredstev proračuna RS so pomembne določbe zakona, ki se nanašajo na cilje
proračuna in načela za izvrševanje proračuna ter notranji nadzor. Zakon poleg tega ureja
tudi sestavo in pripravo proračuna RS, gospodarjenje s premoženjem države, njeno
zadolževanje in poroštvo, upravljanje njenih dolgov in računovodstvo. Zakon o javnih
financah določa, v 2. členu, tretji odstavek, določa, da je potrebno pri pripravi in
izvrševanju proračuna spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Za uresničevanje
zgoraj omenjenih načel je potrebno imeti vzpostavljen uspešen sistem notranjih kontrol,
nadzor in revizijo. Zato zakon nadalje opredeljuje notranji nadzor nad javnimi financami in
določa, da mora le-ta zagotoviti, da finančno poslovodenje in sistem kontrol pri
proračunskih uporabnikih delujeta po načelu zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti,
uspešnosti in gospodarnosti. Nadzor nad izvajanjem zakona o javnih financah in
predpisov, ki urejajo poslovodenje s sredstvi proračuna RS, opravlja ministrstvo, pristojno
za finance. Gre za inšpekcijski nadzor.
Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99) vsebuje posebno poglavje o računovodski
kontroli in notranjem revidiranju ter določa, da so pravne osebe zavezane kontrolirane
podatke urediti v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 13/06 in 50/07)
(2007) s področja nadzora nad porabo sredstev proračuna RS določa, da neposredni
uporabniki prevzemajo odgovornosti, ki zahtevajo odhodek proračuna s sklepanjem pisnih
pogodb, podpisovanjem drugih listin, ki imajo značaj pogodbe (na primer naročilnica), ali
izdajo posamičnih pravnih aktov. Pravilnik določa, da neposredni proračunski uporabnik in
skrbnik projekta s pogodbo o izvajanju in/ali sofinanciranju projekta zagotovi možnost
nadzora nad izvajanjem in financiranjem projekta. Pravilnik navaja primere načina
nadzora nad namensko porabo sredstev, ki je določena kot obvezen sestavni del pogodbe
med pogodbenikoma.
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ (Ur.l. RS, št. 72/2002) okvirno opredeljuje načela, postopke in pravila
notranjih kontrol. Po tem pravilniku morajo proračunski uporabniki sami določiti podrobna
pravila notranjih kontrol za oddajo javnih naročil, prevzemanje obveznosti v breme
proračuna, izplačevanje iz proračuna, izterjavo terjatev proračuna, načrtovanje likvidnosti,
načrtovanje vračil v proračun ter varovanje javnega premoženja in sredstev. Tisti
proračunski uporabniki, ki razpolagajo s sredstvi EU, morajo upoštevati tudi posebne
pogoje za finančno poslovodenje, notranje kontrole in notranjo revizijo, sprejete na
podlagi evropske zakonodaje.
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Zagotavljanje zakonitosti, namenskosti, učinkovitosti in gospodarnosti razpolaganja s
sredstvi proračunskega uporabnika poteka s kontrolnimi postopki, ki opredeljujejo sistem
notranjih kontrol. Usmeritve za notranje kontrole (Urad RS za nadzor proračuna,
2004) opisujejo ravnanje notranjih kontrol, tveganja, opredeljuje cilje, vlogo in
odgovornost pri notranji kontroli, določa temeljna načela ter postopke in pravila za
izvajanje notranjih kontrol.
Ostala pravna podlaga, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o Računskem sodišču,
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov
proračuna RS in Standardi notranjega revidiranja, se posredno navezuje na izvajanje
nadzora in kontrolo, vendar je prav tako zelo pomembna za izvrševanje proračuna.

3.2.3 Pravne podlage na področju izvajanja kohezijske politike
Evropske uredbe, ki določajo izvajanje pomoči iz cilja »konvergenca«, za finančno
obdobje 2007 – 2013, so naslednji:
 Uredba 1828/2006/ES o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj;
Omenjena Uredba določa podrobnejša pravila za izvajanje Uredbe 1083/2006/ES.
 Uredba 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999; Je splošna uredba, ki določa skupna načela, pravila in
standarde za izvajanje treh instrumentov kohezijske politike. Uredba določa
postopek načrtovanja programov ter skupne standarde za finančno upravljanje,
nadzor in vrednotenje.
 Uredba 1080/2006/ES o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999; Je uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj
ter opredeljuje njegovo vlogo in področja pomoči.
 Uredba 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999; To je uredba o Evropskem
socialnem skladu in opredeljuje njegovo vlogo ter področje pomoči.
 Uredba 1084/2006/ES o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1164/94; Uredba govori o kohezijskem skladu ter opredeljuje njegovo
vlogo in področje pomoči.
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Kot dopolnilo evropskim uredbam je Komisija sprejela Strateške smernice Skupnosti za
kohezijo 2007-2013 (OJ L 291, 21.10.2006), ki predstavljajo načela in prednostne naloge
na področju kohezijske politike ter predlagajo, kako naj evropske regije v polni meri
izkoristijo sredstva, ki so na voljo, in povežejo programe z lizbonskimi cilji.
V RS je področje izvajanja operativnih programov urejen s tako imenovano »splošno«
uredbo, in sicer z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
(UL RS, št. 41/07; v nadaljevanju Uredba o izvajanju v RS). Z uredbo se določi
pristojnosti, odgovornosti in naloge organov v postopkih načrtovanja in porabe sredstev
evropske kohezijske politike v RS ter uredi njihova medsebojna razmerja. Marca 2009 je
stopil v veljavo popravek Uredbe o izvajanju v RS (UL RS, št. 17/09). Z aprilom 2010 pa
prične veljati nova splošna uredba z novelacijami (UL RS, št. 31/2010).
Na podlagi Uredbe o izvajanju v RS je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko izdala vrsto navodil in priročnikov, kateri zelo podrobno urejajo določen
postopek in proces pri izvajanju kohezijske politike. Najbolj pomembna navodila in
smernice za izvajanje prvostopenjske kontrole so:
 Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES;
 Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in
vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;
 Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike
2007-2013;
 Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;
 Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem
in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;
 Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

3.2.4 Ostala pravna podlaga, ki se uporablja pri izvajanju prvostopenjske
kontrole
Kontrolorji se pri opravljanju svojega dela in pri izvajanju kontrol srečujejo z različnimi
področji, ne glede na to kateri operativni program in operacije znotraj operativnega
programa pregledujejo.
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Prav vsi kontrolorji pa se srečajo z javnimi naročili, ki so lahko ob nepravilni izvedbi
postopka, podlaga tudi 100 % korekcije po smernicah Komisije. Zato je potrebno
poznavanje Zakona o javnem naročanju (tako ZJN-1-UPB (Ur.l. RS št. 36/2004) kot tudi
ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006) in novel zakona (ZJN-2A, UL RS št. 16/2008 in od letos
naprej ZJN-2B, UL RS št. 19/2010).
Kjer operacija zajema graditev objektov in cest, je tudi potrebno poznavanje določb
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS št. 110/2002) in Zakona o javnih cestah (ZJC,
Ur.l. RS št. 29/1997) z vsemi podzakonskimi akti, odvisno od zahtevnosti operacije.
Pri kontroli in zagotavljanju okoljevarstvenih pogojev je potrebno poznavanje Zakona o
varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS št. 41/2004), Natura 2000, kjer je ogromno predpisov, ki
urejajo to področje (npr. Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih, Uredba o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ipd.).

3.3 POJMI TER OPREDELITEV IZRAZOV
Za lažje razumevanje celotnega sistema in vpetost sistema kontrol, moramo najprej
razjasniti par pojmov, predstaviti udeležence v sistemu in opredeliti nekatere izraze.
 »Razvojna prioriteta« - je prednostna os ali prednostna naloga v operativnem
programu, ki vključuje eno ali več prednostnih usmeritev in ki ima posebne
merljive cilje.
 »Prednostna usmeritev« - je skupina povezanih operacij in predstavlja izhodiščno
raven planiranja v državnem proračunu (evidenčni projekti) ter osnovno raven
vsebinskega in finančnega upravljanja sredstev kohezijske politike.
 »Instrument« - je način izbora operacij. Poznamo javni razpis za izbor operacij ali
neposredno potrditev operacije.
 »Operacija« - je potrjen projekt ali potrjena skupina projektov, ki jo izvaja eden ali
več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev
razvojne prioritete. Operacija je raven, ki se vnaša v ISARR in na ravni katere se
pripravlja zahtevek za povračilo.
 »Organ upravljanja« - v postopkih načrtovanja in porabe sredstev zagotavlja
učinkovitost in pravilnost izvajanja operativnih programov ter usmerja in nadzoruje
posredniška telesa pri izvajanju operativnih programov. Vlogo organa upravljanja
za operativne programe izvajajo notranje organizacijske enote Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).
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 »Posredniško telo« - je neposredni proračunski uporabnik, ki mu organ upravljanja
lahko v izvajanje prenese določene naloge (ministrstva in SVLR).
 »Neposredni proračunski uporabnik« - je opredeljen v zakonu kot telo, ki ureja
javne finance, nastopa v izvajanju kohezijske politike, bodisi v vlogi posredniškega
telesa, bodisi v vlogi upravičenca.
 »Upravičenec« - je oseba zasebnega ali javnega prava, ki je odgovorna za izvedbo
operacije.
 »Agent« - je oseba zasebnega ali javnega prava, ki mu neposredni proračunski
uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog v izvajanje
prenese določene naloge na ravni instrumenta (Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije – JAPTI, Tehnološka agencija Slovenije - TIA, Slovenski
podjetniški sklad - SPS).
 »Sistem ISARR« - je referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in
izvajanje operativnih programov.
 »Sistem MFERAC« - je enotni računalniško podprt računovodski sistem za
izvrševanje državnega proračuna.
 »Sredstva kohezijske politike« - so sredstva državnega proračuna za kohezijsko
politiko ter sredstva občinskih proračunov, ostalih javnih in zasebnih virov
financiranja.
 »Sredstva državnega proračuna« - so pravice porabe, zagotovljene na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike, določene v državnem proračunu.
 »Prispevek skupnosti« - so namenska sredstva EU za namene izvajanja kohezijske
politike, s katerimi upravlja organ za potrjevanje.

3.4 FAZE IN PODFAZE PROGRAMA (PROJEKTA)
V nadaljevanju prikazujem bistvene faze ter podfaze postopka izvajanja kohezijske
politike. Na tem mestu bi rad poudaril, da obstajata dva postopka izvajanja kohezijske
politike, in sicer, ko organ upravljanja opravlja kontrole po 13. členu Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 ter postopek ko organ upravljanja ne opravlja oziroma ni odgovoren
za celotno izvedbo opravljanja kontrol po 13. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006,
vendar o tem več v naslednjih poglavjih.
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Splošne (nujne) faze in podfaze, ki so prisotne v postopku (Opis sistema upravljanja in
nadzora za operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, 2008, str. 31):
I. Faza: Programiranje
1. podfaza: priprava strateških in izvedbenih dokumentov
2. podfaza: nadzorni odbor
II. Faza: Finančno načrtovanje
1. podfaza: posredovanje finančnih načrtov na OU
2. podfaza: priprava in uskladitev EP v NRP
III. Faza: Proces odločanja
1. podfaza: izbor projektov
Predvidene evidence: evidenca izdanih soglasij k javnim razpisom, evidenca izdanih
odločitev o dodelitvi sredstev, evidenca odločb EK v primeru velikih projektov, evidenca
seznamov pogodb o sofinanciranju.
2. podfaza: odobritev projektov
IV. Faza: postopek izbire izvajalca
1. podfaza: izvedba postopka izbire izvajalca oziroma oddaje javnega naročila
Predvidene evidence: evidenca izdanih soglasij k javnemu razpisu, evidenca poročil o
naknadnem preverjanju postopka javnega naročila.
V. Faza: proces plačil in kontrol
1. podfaza: kontrola po 13. členu oziroma kontrola na kraju samem
Predvidene evidence: evidenca – seznam prejetih računov, evidenca odredb za izplačilo iz
proračuna, evidenca poročil o opravljeni kontroli, evidenca opravljenih kontrol na kraju
samem.
2. podfaza: zahtevek za povračilo
Predvidene evidence: evidenca ZZP
VI. Faza: spremljanje in poročanje
1. podfaza: spremljanje
Predvidene evidence: evidenca poročil o vrednotenju operacij, evidenca poročil o
odstopanju od predvidenih vsebin OP.
2. podfaza: poročanje
Predvidene evidence: evidenca poročil o odstopanju od predvidenih vsebin OP.
VII. Faza: nadzor
1. podfaza: nadzor in poročanje o nepravilnostih
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Predvidene evidence: evidenca poročil o nepravilnostih, evidenca poročil o odpravi
nepravilnosti.
2. podfaza: interna revizija
3. podfaza: sistemska kontrola (16. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
Predvidene evidence: evidenca opravljenih preverjanj sistema.
4. podfaza: izvajanje zunanjih revizij
Predvidene evidence: evidenca revizijskih poročil.
VIII. Faza: informiranje in obveščanje
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Slika 3: Grafični prikaz faz in podfaz postopka izvajanja kohezijske politike

Vir: Avtorjevo delo

33

3.5 GLAVNI ELEMENTI PRVOSTOPENJSKE FINANČNE KONTROLE
Finančna kontrola kot taka je sestavljena iz več ključnih elementov, ki se med seboj
prepletajo in povezujejo. Prvostopenjsko finančno kontrolo sestavlja administrativna
preverjanja in kontrole na kraju samem (4. člen Uredbe 438/2001 in 13. člen Uredbe
1828/2006). V novih Navodilih organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES, katera so začela veljati maja 2010, se definira »nov«
element, ,tako imenovana preverjanja na terenu in je praktično kontrola na kraju samem,
katerega opravi posredniško telo. V novih Navodilih organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES lahko organ upravljanja, s
sklepom o prenosu nalog in pristojnosti, prenese v izvajanje kontrole na kraju samem
posredniškemu telesu. To pomeni, da je kljub vzorcu kontrol, določenem na podlagi
analize tveganja, še vedno preveliko število operacij, pri katerih je potrebno opraviti
kontrolo in vseh kontrolna enota organa upravljanja enostavno ni fizično sposobna
opraviti.
Zato se po novem, v skladu z dogovorom s posredniškim telesom, polovica izvajanj
prenese na posredniška telesa. Izjema je samo Ministrstvo za šolstvo, kateremu zaradi
slabega izvajanja kohezijske politike niso prenesli v izvajanje kontrol na terenu, tako da
le-ta ostajajo 100 % na organu upravljanja.
V tem poglavju bom opisal vsak postopek posebej ter poskušal predstaviti novosti v novi
finančni perspektivi. Seznanili se bomo tudi s specifičnimi področji upravljalnih preverjanj,
kontrolo na področju tehnične pomoči in kontrolo prenesenih nalog.
Vendar najprej bi želel poudariti, da finančna kontrola ni revizija postopka in Oddelek za
finančno kontrolo ni revizijski organ, kot si nekateri tolmačijo. V končni fazi kontrolorji
kohezijske politike nimamo niti pristojnosti niti pooblastil, da bi izvajali revizijo; imamo pa
z Uredbo določeno pravico in dolžnost opravljati kontrolo.
Tako Uredba določa točen obseg finančne kontrole: »Preverjanje, ki ga izvede organ za

upravljanje v skladu s členom 60 (b) Uredbe (ES) št. 1083/2006, zajema upravne,
finančne, tehnične in fizične vidike operacij, če je to primerno« (13. člen, drugi odstavek
Uredbe 1828/2006). V nadaljevanju ta člen tudi zagotavlja, da morajo biti prijavljeni
izdatki realni, ter da so proizvodi in storitve dobavljene v skladu z zakonom.
To pomeni, da je delo finančnega kontrolorja preverjanje realnega stanja s prikazanim
stanjem ter da se pridobljena sredstva porabijo čim bolj gospodarno in transparentno.
Preverjanje vključuje tudi postopke za preprečitev dvojnega financiranja izdatkov iz drugih
programov Skupnosti ali nacionalnih programov, kar pomeni, da moramo paziti, da
upravičenec, ki za nek svoj projekt zaprosi za nepovratna sredstva, ni prejemnik že drugih
sredstev bodisi iz drugega sklada bodisi iz naslova sredstev državne ali občinske pomoči
za isto stvar. Zelo je pomembno, da vemo kateri organ je pristojen za kontrole, kdo je
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pristojen za revizije ter poznamo vrste kontrol, kajti v nadaljevanju bomo videli, da imamo
več »tipov« kontrol, za katere so odgovorni različni akterji (organ upravljanja, posredniška
telesa, revizijski organ).
Vlogo, povezanost in odgovornost posameznih organov v procesu kohezijske politike nam
prikazuje spodnji organigram.
Slika 4: Shematski prikaz institucij do ravni posredniških teles

Vir: Opis sistema upravljanja in nadzora za operativni program krepitev regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Nova Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES ne govorijo več o »kontroli«, temveč o upravljalnem preverjanju. Problem,
ki je nastajal do izida novih navodil, je bil določitev obsega opravljanja finančne kontrole.
Po starih navodilih (Navodilih organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES) je bil obseg kontrole določen od podpisa pogodbe za sofinanciranje z
upravičencem naprej, kar pa ni v skladu s kontrolo po 13. členom Uredbe 1828/2006/ES,
katera v drugemu odstavku prve točke določa: »Preden je sprejeta odločitev o potrditvi,
se organ za upravljanje prepriča, da upravičenec lahko izpolni te pogoje.« Iz tega izhaja,
da bi morali kontrolorji pri izvajanju kontrole po 13. členu preveriti tudi pravilnost izbire in
upravičenost do sofinanciranja kontroliranega upravičenca. Kontrolor bi moral preveriti
celotni življenjski ciklus izbrane operacije, od javnega razpisa, prijavne dokumentacije,
izbirnega postopka do zaključka operacije, kjer se predstavijo cilji in kazalniki, določeni
ponovno v razpisni dokumentaciji.
Z novimi navodili je ta »nesporazum« odpravljen. Tako Navodila organa upravljanja za
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES ne uporabljajo več
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izraza »kontrola« ampak širši pojem »upravljalno preverjanje« (ang. management
verifications), katerega uporablja tudi Skupnost.
Definicija upravljalnega preverjanja (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, 2010, str. 8) je možno razumeti kot:

»del notranjih kontrol, ki poleg postopkov preverjanj, vzpostavljenih za sredstva
državnega proračuna (torej obstoječih postopkov preverjanj, ki se izvajajo ne glede na vir
financiranja) zajemajo tudi postopke, vzpostavljene posebej za evropska sredstva tako, da
ustrezajo specifičnim zahtevam evropskih uredb.
Med upravljalna preverjanja uvrščamo:
a) preverjanja PRED potrditvijo instrumenta in
b) preverjanja PO potrditvi instrumenta oziroma po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
V okviru preverjanj po potrditvi instrumenta ločimo dve vrsti preverjanj:
administrativne kontrole – preverjanje vsakega zahtevka za izplačilo, ki ga predložijo
upravičenci in
kontrole na kraju samem – pregledi posameznih operacij na kraju samem.«
Upravljalno preverjanje tako pomeni postopek od priprave instrumenta do povrnitev
sredstev iz evropskega proračuna, skupaj s finančno kontrolo in drugimi oblikami
preverjanja, ki skrbi da izvajanje poteka pravilno in zakonito.
Sledi prikaz postopka od priprave instrumenta do povrnitve sredstev iz evropskega
proračuna.
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Slika 5: Prikaz postopka od priprave instrumenta do povrnitve sredstev iz
evropskega proračuna

Vir: Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, 2010, str. 9.
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3.5.1 Administrativno preverjanje
Administrativno preverjanje ali administrativna kontrola, kot že sama beseda pove, je
»papirno« preverjanje podeljenih evropskih sredstev (ang. desk check). V sklopu
administrativnih kontrol se upoštevajo vsi obstoječi postopki preverjanj po nacionalni
zakonodaji, vzpostavljeni za sredstva državnega proračuna, ki se izvajajo ne glede na vir
financiranja (državni ali evropski proračun).
Pri izvajanju administrativne kontrole se preveri predvsem (Navodila organa upravljanja za
izvajanje kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES):
 Pravilnost zahtevka za izplačilo in ustreznost spremljajočih dokumentov;
 Skladnost s potrjeno operacijo/projektom, z nacionalno in EU zakonodajo, s
pogodbo;
 Preveriš ali je strošek resnično nastal, ali je bilo blago dobavljeno oziroma storitev
opravljena (dokazila);
 Preveriš ali se izplačila nanašajo na obdobje upravičenosti;
 Obstoj zadostne revizijske sledi;
 Stopnja sofinanciranja ter pravilnost razmerja med izplačili;
 Skladnost s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (o upravičenosti, glede
državnih pomoči, okoljevarstvenimi pravili in pravili enakih možnosti, o javnih
naročilih, obveščanju javnosti);
 Doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov;
 Preveriš ali obstaja možnost, da operacija ustvari prihodke;
 Da ne gre za dvojno financiranje;
 Skladnost z drugo nacionalno in EU zakonodajo.
Administrativna kontrola se vedno izvaja 100%. To pomeni, da se preveri celoten
zahtevek za izplačilo (vmesni ali končni) in vsa spremljajoča dokumentacija (pogodbe,
seznam računov, naročilnice, dobavnice, bančne garancije, poročilo o napredku, dnevna
poročila, časovne preglednice, dokumentacijo o izvedbi postopka javnega naročila,
dokumentacijo zaposlitev, dokazila o plačilu in drugo).
Izvedba in potek administrativne kontrole (preverjanje) se razlikuje v stari in novi finančni
perspektivi. Ne razlikuje se toliko sam sistem in način preverjanja kot to, kdo in kje ter
kdaj se opravlja administrativna kontrola.
3.5.1.1 Administrativno preverjane v stari finančni perspektivi 2004 - 2006
V finančni perspektivi 2004 – 2006 se je Republika Slovenija odločila za decentraliziran
sistem kontrol, kar pomeni, da so kontrolorji, glede na vrsto sklada in vrsto projektov bili
locirani na posredniških telesih (ministrstvih).
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Na primer Ministrstvo za gospodarstvo je bilo prejemnik skoraj 50 % vseh sredstev v
finančni perspektivi 2004 – 2006. To pomeni skupno sodelovanje kontrolorjev organa
upravljanja (SVLR) in notranjih »kontrolorjev« oziroma skrbnika pogodbe iz Ministrstva za
gospodarstvo. Vsi so bili locirani na istem mestu, kar je omogočalo celotno kontrolo in
spremljanje posameznega projekta skozi njegov celotni ciklus; od razpisa, prek sklenitve
pogodbe, posameznih izplačil, administrativnih kontrol, kontrol na kraju samem, povračil
in ocenitve uspešnosti projekta.
Kot primer bom opisal potek administrativne kontrole na Ministrstvu za gospodarstvo.
Kontrolna enota je v okviru Ministrstva za gospodarstvo kontrolirala projekte znotraj štirih
ukrepov7. Tako velja govoriti o dveh različnih sistemih administrativne kontrole. Najprej
bom opisal prvi sistem, ki se nanaša na ukrepa 1.1 in 1.2, nato pa še sistem, ki se nanaša
na ukrepa 1.3 in 1.4 (Gorišek, 2006).
Prvi sistem administrativne kontrole za ukrepa 1.1 in 1.2 je prikazan v spodnji sliki.
Natančna obrazložitev diagrama poteka, vključno s potrebno dokumentacijo, se nahaja
pod sliko.

7

Ukrep 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih
destinacij, 1.3 Izboljševanje podpornega okolja za podjetništvo in 1.4.1 Gospodarska infrastruktura
in javne storitve (Poslovne cone).
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Slika 6: Potek financiranja projekta v ukrepu 1.1 in 1.2

Vir: Gorišek, 2006.
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Postopek izvajanja administrativne kontrole se izvaja v dveh nivojih, in sicer:
1. PRED IZPLAČILOM iz proračuna
 Evidentiranje dokumentacije.
 Izvedba kontrole – kontrolni list (Priloga 1).
 Po potrebi ustrezno zmanjša, pošlje v popravek ali zavrne zahtevek za
izplačilo.
 Obveščanje odgovornih oseb.
2. PO IZPLAČILU iz proračuna
 Preveri pravilnost izvedenega izplačila (dokazila o izplačilu).
 Zaključi in evidentira kontrolni list in ga v vednost posreduje odgovornim
osebam (npr. upravičencu, skrbniku pogodbe idr.).
 Preveri in potrdi zahtevek za povračilo, ki mu ga pred posredovanjem na
organ za potrjevanje v preverjanje posreduje posredniško telo oziroma
upravičenec.
 Ustrezno arhivira dokumentacijo opravljene administrativne kontrole.
Potek preverjanja v praksi v finančni perspektivi 2004-2006 in razlaga zgornjega
diagrama na primeru:
Podjetje (v nadaljevanju končni prejemnik sredstev) ki izvaja projekt, pripravi zahtevek za
izplačilo (ZzI) in vso obvezno spremljajočo dokumentacijo. Kdaj podjetje pripravi zahtevek
za izplačilo, je določeno v pogodbi z dinamiko črpanja. Zahtevek za izplačilo podjetje
posreduje skrbniku pogodbe (SP) na Ministrstvo za gospodarstvo. Skrbnik pogodbe
pregleda dokumentacijo, opravi ustrezne fotokopije (ki jih potrdi, da so enake originalom)
in opravi prvo kontrolo po 4. členu Uredbe 438/2001. Skrbnik pogodbe opozori podjetje
na morebitne pomanjkljivosti dokumentacije, ki morajo biti odpravljene, preden skrbnik
pogodbe posreduje zahtevek za izplačilo naprej v kontrolno enoto. Njegov končni izdelek
je seznam računov, za katere jamči, da so upravičeni po 4. členu Uredbe 438/2001 (so
vsebinsko ustrezni in finančno podprti z ustreznimi dokazili).
Šele ko skrbnik pogodbe meni, da sta zahtevek za izplačilo in spremljajoča dokumentacija
popolna, seznam računov pa ustrezen, vse skupaj posreduje v kontrolno enoto. Prvi
kontrolor v kontrolni enoti v 1. koraku opravi drugo kontrolo po 4. členu. Znova se preveri
vsak strošek na seznamu računov, njegova vsebinska in finančna ustreznost. V
dokumentaciji se preveri, če so prisotna vsa dokazila. Preverijo se še nekateri drugi
dokumenti, s katerimi skrbnik pogodbe jamči za ustreznost zahtevka za izplačilo (kontrolni
list, izjava o ustreznosti projekta, izjava o spoštovanju Uredb Komisije, itd.). Končni
izdelek prvega kontrolorja je seznam preverjenih računov.
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V drugem koraku prevzame vso dokumentacijo drugi kontrolor kontrolne enote. Ta preveri
vsebinsko ustreznost posameznih stroškovnih postavk in vzorčno preveri še nekatere
račune. V primeru, da ne najde napak, pripravi dopis za skrbnika pogodbe, s katerim
potrjuje pravilnost zahtevka za izplačilo. Če pa so odkrite napake se le-te sporočijo
skrbniku pogodbe, in dokler te napake niso odpravljene izplačilo ni možno.
Z dopisom kontrolne enote, ki potrjuje pravilnost zahtevka za izplačilo, skrbnik pogodbe
pripravi vso potrebno dokumentacijo za izvedbo plačila. To posreduje v finančno službo, ki
pripravi odredbo za plačilo. Ko je izplačilo izvedeno, skrbnik pogodbe prične z drugim
delom poteka sofinanciranja. Na Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (SVLR) posreduje vso potrebo dokumentacijo za pripravo zahtevka za povračilo
(ZzP). SVLR preveri pravilnost posredovane dokumentacije in pripravi zahtevek za
povračilo, ki ga posreduje nazaj skrbniku pogodbe. V tem koraku se še drugič v proces
vključi kontrolna enota. Skrbnik pogodbe posreduje v kontrolno enoto zahtevek za
povračilo. Kontrolor, ki je izvajal kontrolo po 4. členu v prvem koraku, preveri zahtevek za
povračilo in odredbe za plačilo. Po tem pripravi končen seznam računov, ki je skladen z
zahtevami plačilnega organa Ministrstva za finance (PO – MF). Na podlagi zahtevka za
povračilo in seznama preverjenih računov pripravi zbirno poročilo o preverjanju plačanih
računov po 4. členu Uredbe Komisije.
Preverjen zahtevek za povračilo, seznam preverjenih računov in zbirno poročilo kontrolor
posreduje tretjemu kontrolorju v kontrolni enoti, ki preveri pravilnost priprave
dokumentacije in njeno skladnost z zahtevami PO – MF. V primeru, da ne ugotovi napak,
posreduje zahtevek za povračilo v podpis vodji kontrolne enote. S tem kontrolna enota
zaključi svojo udeležbo pri preverjanju tega zahtevka in posreduje skrbniku pogodbe
podpisan zahtevek za povračilo, seznam preverjenih računov in zbirno poročilo.
Skrbnik pogodbe po prejemu dokumentacije s strani kontrolne enote pripravi spremen
dopis in ostalo potrebno dokumentacijo ter vse skupaj posreduje na PO – MF. PO – MF
opravi kontrolo po 9. členu Uredbe Komisije. V primeru manjših nepravilnost to sporoči
kontrolni enoti in skrbniku pogodbe in postavi zahtevek v mirovanje.
Kontrolna enota in skrbnik pogodbe imata možnost tak zahtevek dopolniti, ki je posledično
avtoriziran. Če pa PO – MF odkrije večje nepravilnosti, tak zahtevek zavrne. To pomeni,
da morata skrbnik pogodbe in kontrolna enota odpraviti nepravilnosti, nato pa skrbnik
pogodbe od SVLR zahteva nov izpis zahtevka za povračilo, kontrolna enota pa pripravi
novo zbirno poročilo in seznam preverjenih računov. Popravljeni zahtevek je ponovno
poslan na PO – MF. Če nepravilnosti ni, je zahtevek za povračilo avtoriziran (Gorišek,
2006).
Drugi sistem administrativne kontrole, ukrepa 1.3 in 1.4, se nekoliko razlikuje od ukrepov
1.1 in 1.2. Kot je razvidno iz spodnjega diagrama je bistvena razlika v tem, da med
končnim prejemnikom (KP) sredstev in skrbnikom pogodbe na Ministrstvu za
gospodarstvo nastopa še en organ (Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
42

tuje investicije – v nadaljevanju JAPTI ali Slovenski Podjetniški Sklad – v nadaljevanju
SPS).
Ta organ opravi kontrolo po 4. členu namesto skrbnika pogodbe na ministrstvu. Skrbnik
pogodbe nato izpusti kontrolno enoto in direktno posreduje dokumentacijo v finančno
službo, ki pripravi odredbo za plačilo. S tem je kontrolna enota izključena iz postopka
kontrole zahtevka za izplačilo. S tem se ne izvaja dvojna kontrola pred izplačilom. Kljub
temu je zagotovljeno spoštovanje uredbe, saj se izvaja dvojna kontrola glede na celoten
proces sofinanciranja. Potek je predstavljen spodaj.
Slika 7: Potek financiranja projekta v ukrepu 1.3 in 1.4
Potek in dokumentacija

Odgovorna oseba

Končni prejemnik
Podjetje

ZZI

JAPTI, SPS ali
SVLR

Seznam računov,
dokumentacija

Finančna služba
MG

Odredba za plačilo
1. Dokumentacija
za izdajo odredbe
2. Dokumentacija
za izdajo ZZP

Skrbnik pogodbe
(PT)

Pregled ZZP,
končni seznam
preverjenih
računov in
potrditev ZZP

SVLR
Kontrolna enota 1

Kontrolna enota 2

Vsebinska in
vzorčna kontrola

Kontrolna enota 3

Kontrola
pravilnosti
dokumentacije in
potrditev ZZP

ZZP

Priprava in
posredovanje
dokumentacije na
PO - MF

Skrbnik pogodbe
(PT)

Plačilni organ
MF

Kontrola po 9.
členu

Vir: Gorišek, 2006.
Tako kot pri ukrepih 1.1 in 1.2 se tudi tu potek prične s končnim upravičencem in njegovo
pripravo zahtevka za izplačilo in spremljajoče dokumentacije. Vendar v tem primeru
končni upravičenec ne posreduje zahtevka na ministrstvo, temveč na JAPTI ali SPS (1.3)
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oz. na SVLR (1.4.1). Tu se opravi prva kontrola po 4. členu Uredbe Komisije.
Dokumentacija, ki je tako že pregledana po 4. členu je nato posredovana na Ministrstvo
za gospodarstvo. Skrbnik pogodbe na ministrstvu preveri ustreznost dokumentacije, ne
izvede pa kontrole po 4. členu. Če je dokumentacija popolna, posreduje v finančno službo
zahtevo za izdajo odredbe za plačilo. Ko finančna služba izda odredbo in je izplačilo
posledično izvršeno, skrbnik pogodbe posreduje na SVLR vso potrebno dokumentacijo za
pripravo zahtevka za povračilo. Po prejetju zahtevka za povračilo skrbnik pogodbe
posreduje vso dokumentacijo naprej v kontrolno enoto.
V primeru ukrepov 1.3 in 1.4.1 torej kontrolna enota izvaja kontrolo po 4. členu Uredbe
Komisije šele po izplačilu. Ob prejetju zahtevka za povračilo in spremljajoče
dokumentacije kontrolor najprej preveri pravilnost priložene dokumentacije (seznam
računov, kontrolni listi, izjave, itd.). Če je dokumentacija popolna izvede kontrolo po 4.
členu, pripravi seznam preverjenih računov, preveri zahtevek za povračilo in izdela zbirno
poročilo.
Vso pripravljeno dokumentacijo nato posreduje drugemu kontrolorju, ki izvede vsebinsko
kontrolo zahtevka za povračilo in vzorčno preveri še nekatere stroške, ki so navedeni v
seznamu preverjenih računov. Prav tako preveri pravilnost priprave dokumentacije prvega
kontrolorja.
Preverjen zahtevek, seznam preverjenih računov in zbirno poročilo drugi kontrolor nato
posreduje tretjemu kontrolorju v kontrolno enoto, ki preveri skladnost pripravljene
dokumentacije in zahtevek za povračilo z zahtevami PO – MF. V primeru, da ne ugotovi
napak, posreduje zahtevek za povračilo v podpis vodji kontrolne enote.
S tem kontrolna enota zaključi svojo udeležbo pri preverjanju tega zahtevka in posreduje
skrbnikom pogodb podpisan zahtevek za povračilo, seznam preverjenih računov in zbirno
poročilo.
Od tu naprej je potek enak ukrepoma 1.1 in 1.2. Skrbnik pogodbe po prejemu
dokumentacije s strani kontrolne enote pripravi spremni dopis in ostalo potrebno
dokumentacijo ter vse skupaj posreduje na PO – MF. PO – MF opravi kontrolo po 9. členu
Uredbe Komisije in odloči o avtorizaciji zahtevka za povračilo (Gorišek, 2006).
3.5.1.2 Administrativno preverjanje v novi finančni perspektivi 2007 - 2013
V finančni perspektivi 2007 – 2013 smo se v Sloveniji odločili za centraliziran sistem
kontrol. Vsi kontrolorji, razporejeni po ministrstvih, posredniških telesih, so se
»centralizirali« na organu upravljanja, na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
Po mojem mnenju ta poteza SVLR ni bila najbolj primerna, kajti s tem smo izgubili stik s
skrbnikom na samem posredniškem telesu in možnost takojšnjega posredovanja in
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reševanja ob zaznavi kakšne nepravilnost, kar je v nasprotju z Uredbo komisije, ki
predpisuje kontrolo štirih oči. Zaradi kršenja Uredbe Komisije so bila posredniška telesa
primorana prerazporejati kadre oziroma na novo zaposlili nove ljudi, kontrolorje, kateri so
opravljali kontrolo s skrbnikom pogodbe, da je bila zagotovljena tako imenovana kontrola
štirih oči.
Nov sistem je prinesel, v duhu »poenostavitev«, dodatno novo kontrolo. Dejansko smo šli
v povečanje števila kontrol, čeprav so nam že v stari finančni perspektivi očitali preveč
birokratski sistem in počasnost postopkov. Sedaj imamo kontrolorje – skrbnike pogodb na
posredniških telesih in agentih, ter kontrolorje na SVLR.
Kontrolorji na SVLR so, v skladu s 60(b) členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
odgovorni za preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da
so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in
nacionalnimi pravili; pregledi posameznih operacij na kraju samem se lahko izvedejo na
osnovi vzorca (Opis sistema upravljanja in nadzora za operativni program krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2008, str. 25).
Organ upravljanja, z novimi Navodili, lahko s sporazumom prenese v izvajanje upravljalna
preverjanja na posredniško telo. Administrativno kontrolo tako vedno izvajajo NPU v vlogi
PT sami oziroma jo izvajajo organi, katerih predstojnik je odgovoren za ta proračunska
sredstva. Izjema so preverjanja operacij tehnične pomoči, ki jih vedno izvaja kontrolna
enota organa upravljanja (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj
po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES; 2010, str. 14).
Organ upravljanja je, pred izidom novih Navodil, izvajal administrativne kontrole po 13.
členu Uredbe (ES) št. 1828/2006 v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v
vlogi upravičenca in je instrument neposredna potrditev operacije, in sicer tako, da:
 upravičenec (NPU8) posreduje kontrolni enoti organa upravljanja vso potrebno
dokumentacijo za izvedbo administrativnega preverjanja,
 kontrolna enota OU preveri popolnost in pravilnost posredovane dokumentacije,
izpolni kontrolni list ter posreduje dokumentacijo finančni službi upravičenca (NPU)
za pripravo odredbe za izplačilo iz proračuna.

8

Neposredni proračunski uporabnik
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Slika 8: Postopek izvajanja administrativnih kontrol, ko je NPU v vlogi
upravičenca

Vir: Opis sistema upravljanja in nadzora za operativni program krepitev regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2008.
Tudi sama splošna slovenska Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št.
41/07) je določala pristojnosti izvajanja administrativnih kontrol:
 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pristojnost
organa upravljanja v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi
upravičenca;
 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pristojnost
posredniškega telesa v primeru, ko neposredni proračunski uporabnik ni v vlogi
upravičenca;
 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pristojnost
organa upravljanja v primeru operacij v okviru tehnične pomoči vseh treh
operativnih programov;
 izvajanje dodatnih vzorčnih administrativnih kontrol v pristojnosti
upravljanja.

organa

Nobenih težav ne bi bilo s takšno ureditvijo, če bi se kontrole in odgovornost po nivojih in
organih porazdelile, vendar trenutno se kontrole podvajajo, kar pomeni, da
administrativno preverjanje izvajajo kontrolorji na posredniških telesih ter ponovno
kontrolorji na organu upravljanja.
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Potrebno bi bilo določiti in nadgraditi podrobna pravila obstoječih notranjih kontrol za
sredstva državnega proračuna – sistem in postopke kontrol in preverjanj, ki bi ustrezala
vsem evropskim zahtevam. Tako bi odgovornost dejansko sprejemali vsi vključeni v
proces (skrbnik pogodbe, finančni delavec, pravna služba, itd.). Zagotovljena bi bila
transparentnost in dodeljena odgovornost osebi, ki zadevo dejansko izvaja. Proces
potrjevanja odredb za izplačilo bi tako dejansko postal kontrola najmanj dveh parov oči.
Edino na ta način bi se izognili podvojevanju kontrol. Zaradi podvajanja kontrol so tudi
stroški izvajanja kontrol visoki, s prenosom le-teh stopnjo niže, pa bi se ti stroški znižali.
Potrebno je jasno določiti vlogo in naloge (odgovornosti, pristojnosti) skrbnika pogodbe in
ostalih vključenih akterjev (npr. finančnika, pravne službe itd.). Ob uvedbi jasne delitve
funkcij posameznih akterjev, bi bila tudi obremenitev enakomerno porazdeljena. S tem bi
se zagotovili tudi krajši postopki preverjanja.
Ker se je izkazal trenutni sistem kontrole predrag, neučinkovit in dolgotrajen je v pripravi
nov, dopolnjen predlog sistema kontrol (Černe, 2009):
a) Organ upravljanja :
 izvaja 100% administrativne kontrole v primeru operacij Tehnične pomoči
 izvaja dodatne vzorčne administrativne kontrole
 izvaja vzorčne kontrole na kraju samem.
b) Posredniška telesa:
 izvajajo 100% administrativne kontrole v primeru operacij ko je NPU v vlogi PT
 izvajajo 100% administrativne kontrole v primeru operacij, ko je NPU upravičenec
 izvajajo kontrole na kraju samem na podlagi analize tveganja.
c) Posredniška telesa - Agenti:
 PT prenese izvajanje 100% administrativne kontrole na agenta
 PT izvaja kontrole na kraju samem na podlagi analize tveganja.
Z novim predlogom ureditve kontrol, bi se kontrolorji organa upravljanja znebili
opravljanja podvojenih kontrol oziroma bi se nekatere naloge bolj sistematično prenesle
na posredniška telesa in na agente, kateri bi bili tudi odgovorni za izvedbo kontrole.
Kontrolorji organa upravljanja pa bi na vzorcu skrbeli, da so kontrole resnično opravljene
v skladu z navodili in zakoni.
Zgoraj omenjeni problem se je odpravil z izidom novih navodil, Navodila organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, in z
izidom nove splošne Uredbe o izvajanju v RS (UL RS; št. 31/2010).
Navodila določajo, kot je že bilo omenjeno, da organ upravljanja lahko s sporazumom

prenese v izvajanje upravljalna preverjanja na posredniško telo. Administrativno kontrolo
tako vedno izvajajo NPU v vlogi PT sami oziroma jo izvajajo organi, katerih predstojnik je
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odgovoren za ta proračunska sredstva. Izjema so samo preverjanja operacij tehnične
pomoči, ki jih vedno izvaja kontrolna enota organa upravljanja.
To pomeni, da sedaj izvaja 100 % administrativno kontrolo posredniško telo, ob
predpostavki, da mu organ upravljanja s sklepom in s sporazumom prenese nalogo v
izvajanje. To pa ne pomeni, da organ upravljanja ne izvaja več administrativnega
preverjanja. V primeru, če PT v vlogi upravičenca ne želi podpisati sporazuma iz razlogov,
da nima zadostnega števila kadra oziroma gre za operacijo, kjer se pogosto pojavljajo
nepravilnosti, še vedno 100 % administrativno kontrolo prevzame v izvajanje kontrolna
enota organa upravljanja.
Tabela 2: Organi, ki izvajajo administrativno preverjanje po Navodilih organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES

Vloga NPU

Upravljalna preverjanja po 13. členu
Administrativna kontrola
NPU = Upravičenec
PT/OU
9
NPU (PFN) = Upravičenec
Upr/OU
NPU = Posredniško telo
PT
10
NPU = Posredniško telo (A)
PT (A)
Vir: Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, 2010.
Zgornjo tabelo je možno razumeti tako, da organ upravljanja s sporazumom prenese
izvajanje upravljalnih preverjanj na posredniško telo tako, da:
 posredniško telo izvaja administrativne kontrole po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca;
 posredniško telo izvaja administrativne kontrole po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega
telesa;
 posredniško telo izvaja dodatne vzorčne administrativne kontrole v primeru
prenosa kontrol na agenta;
oziroma, da organ upravljanja sam izvaja upravljalna preverjanja, tako da:

9

PFN – predlagatelj finančnega načrta
A - agent

10
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 izvaja administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, ko je
neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca;
 izvaja administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, ko je
neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta in
upravičenca;
 izvaja administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES v primeru
operacij tehnične pomoči v okviru treh operativnih programov.
Navodila nadalje določajo, da organ upravljanja in neposredni proračunski uporabnik v

vlogi predlagatelja finančnega načrta in upravičenca se lahko dogovorita drugače, ob
zagotovitvi ustrezne ločenosti funkcij v skladu z zahtevami točke (b) 58. člena Uredbe
1083/2006/ES. Kjer je upravičenec neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja
finančnega načrta in je preverjanje izdatkov izvedel ločen del neposrednega
proračunskega uporabnika (s primerno ločitvijo nalog v skladu z zahtevami točke (b) 58.
člena Uredbe 1083/2006/ES), se lahko to preverjanje šteje kot administrativna kontrola
po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, vendar je organ upravljanja še vedno odgovoren za
izvedbo vzorčne administrativne kontrole po 13. Členu Uredbe 1828/2006/ES, da bi
zagotovil zanesljivost (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES, 2010, str. 14).
Administrativne kontrole se morajo izvesti pred izplačilom sredstev iz državnega proračuna
in sicer tako, da omogočajo nemoteno pripravo odredb za izplačilo. NPU v vlogi PT lahko
izvrši izplačilo le ob potrdilu o opravljeni administrativni kontroli.
Administrativna kontrola se vedno izvaja 100%. V primerih, kjer se 100% administrativna
kontrola zaradi obsežnosti spremljajoče dokumentacije izkaže kot izredno nepraktična, se
lahko na podlagi vzorca in ob upoštevanju vseh dejavnikov tveganja (npr. vrednost
izdatkov, vrsta upravičenca, pretekle izkušnje ipd.) določi nižji odstotek izvajanja
administrativnih kontrol od predpisanega (nižji od 100%) za nekatere izdatke. PT določi
velikost vzorca, da si pridobi zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti zahtevka za izplačilo, ki
ga predloži upravičenec. Nižji odstotek izvajanja administrativnih kontrol in vzorec, ki ga
določi PT, mora potrditi OU. V teh primerih je treba obvezno okrepiti obseg kontrol na
kraju samem, da je zagotovljena pravilnost in učinkovitost izvedbe upravljalnih preverjanj.
Z novimi navodili so določene tudi ključne vsebine preverjanja oziroma določeni so
»minimalni standardi«, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju administrativne kontrole
zahtevka za izplačilo, katera do sedaj niso bila določena.
Prednost določenih minimalnih standardov je, da vsak kontrolor ali skrbnik pogodbe enako
obravnava oziroma v enakem obsegu izvede administrativno preverjanje. Tako ne prihaja
do razhajanj med izvedbo in vsak v verigi mora preveriti določen minimum.
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Minimalni standardi so (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj
po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, 2010, str. 15):





















skladnost s potrjeno operacijo/projektom;
skladnost s podpisano pogodbo oziroma drugo pravno podlago;
ali se izplačila nanašajo na obdobje upravičenosti;
ali so izdatki za operacije, ki so jih navedli upravičenci, resnično nastali (dokazilo o
plačilu),
ali je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena (dokazilo o dobavljenem
blagu/opravljeni storitvi),
zahtevki za izplačilo (računi oziroma knjigovodske listine enakovredne narave) so
pravilni;
ali je na dokumentaciji naveden pravi upravičenec;
zadostnost in ustreznost spremnih dokumentov ter obstoj zadostne revizijske sledi;
ustreznost stopnje sofinanciranja ter pravilnost razmerja med izplačili v breme
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in v breme sredstev slovenske
udeležbe;
skladnost s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (Navodila organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007-2013) o upravičenosti;
skladnost s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili o javnih naročilih;
skladnost s pravili glede državnih pomoči, okoljskimi predpisi in zahtevami glede
enakih možnosti in nediskriminacije;
skladnost s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (Navodila za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007 – 2013) glede obveščanja javnosti;
doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov;
ali se priznani odstotek za posredne stroške uveljavlja skladno s pogoji razpisa za
izbor operacij oziroma z določili pogodbe o sofinanciranju;
da ne gre za dvojno financiranje izdatkov iz drugih operativnih programov;
skladnost z drugo relevantno nacionalno in EU zakonodajo.

Sam postopek izvedbe administrativne kontrole se ni bistveno spremenil z novimi navodili.
Ponovno je samo bolje definiran sam postopek izvedbe. Tako mora kontrolna enota
organa upravljanja, kot tudi neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega
telesa izvajati administrativno kontrolo po 13. členu na naslednji način (Navodila organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, 2010,
str. 15):
 Ustrezno evidentira prejeto dokumentacijo.
 S pomočjo kontrolnega lista izvede administrativno kontrolo po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES pred izplačilom sredstev iz proračuna.
 Po izvedenem preverjanju lahko zahtevek za izplačilo:
 potrdi in odobri izplačilo iz proračuna;
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pozove upravičenca k dopolnitvi dokumentacije v primeru, da je ta
pomanjkljiva;
 zmanjša zahtevek za izplačilo v primeru ugotovljene napake ali
nepravilnosti ali zahteva odpravo nepravilnosti;
 zavrne zahtevek za izplačilo v primeru ugotovljene napake ali nepravilnosti
in zahteva odpravo nepravilnosti.
Na podlagi prejetega dokazila o izplačilu iz proračuna preveri pravilnost izvedenega
izplačila.
Zaključi kontrolni list in ga ustrezno evidentira.
PT pripravi, preveri in posreduje zahtevek za povračilo na organ za potrjevanje. V
primeru, ko je NPU v vlogi upravičenca, pripravi in preveri zahtevek za povračilo
PT (kadar je s sporazumom naloga izvajanja administrativnih kontrol po 13. členu
prenesena na PT) oziroma KE OU, ter ga posreduje NPU, NPU preveri in dopolni
zahtevek za povračilo in ga posreduje na organ za potrjevanje.
Ustrezno arhivira dokumentacijo opravljene administrativne kontrole.








Pri administrativni kontroli je potrebno izpostaviti izjemo, in sicer pri izvajanju
administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES v primeru operacij tehnične
pomoči v okviru vseh treh operativnih programov se vrednosti oziroma računi do višine
zneska 200 EUR ne preverja, temveč se vodi ločena evidenca računov nižjih od
določenega zneska katerega se intervalno preverja na vzorcu. V primeru ugotovitve več
nepravilnosti, se ta vzorec poveča. Ta izjema se uvaja zaradi načela sorazmernosti, kateri
določa da mora biti skupen strošek izvajanja preverjanj v sorazmerju s skupnimi koristmi,
ki jih prinaša. To pomeni, da stroški preverjanj ne presegajo njihove koristi. (Navodila
organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, 2010, str. 6).

3.5.2 Kontrola na kraju samem
Kontrola na kraju samem je smiselna dopolnitev administrativne kontrole, za katero je
odgovoren organ upravljanja, ki pa jih lahko, na podlagi 30. člena Uredbe o izvajanju v
RS, delno prenese v izvajanje posredniškemu telesu.
Pred potrditvijo zadnjih Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju v RS je kontrolo na kraju samem
izvajala izključno kontrolna enota organa upravljanja. Zaradi smiselnosti in zaradi
najboljšega poznavanja določene operacije, bi kontrolo na kraju samem moral obvezno
opravljati tudi skrbnik pogodbe na posredniških telesih.
Z letom 2010 nova Uredba o izvajanju v RS (UL RS; št. 31/2010), v členu 30 določa, da

kontrole na kraju samem po dogovoru opravljata organ upravljanja in posredniško telo na
podlagi analize tveganja in opredeljenega vzorca, ki ju pripravi organ upravljanja. Tako je
organ upravljanja prenesel izvajanje tudi na posredniško telo. Razlog za takšno potezo se
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skriva predvsem v preobsežnem številu operacij katerih kontrolorji na organu upravljanja
ne morejo sami preveriti. Zaradi prevelikega števila operacij se lahko zgodi, da se kontrole
ne opravljajo dovolj učinkovito. V praksi to pomeni, da organ upravljanja, na podlagi
sporazuma in izdanega sklepa o prenosu nalog na posredniško telo, prenese odgovornost
in nalogo o opravljanju kontrole na kraju samem na posredniško telo. Operacije, izbrane
na podlagi analize tveganja, se porazdeli glede na sporazum.
Namen kontrole na kraju samem je zagotoviti, da so navedeni stroški za blago, storitve in
gradnje resnično nastali in da se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena
sredstva evropske kohezijske politike. Preveri se, ali je bila operacija dejansko izpeljana,
ali so bila plačila pravilno in dejansko izvedena, ali so bili spoštovani vsi predpisani
postopki, ali so bili izvedeni potrebni pregledi itd. Kontrola na kraju samem se izvede, ko
je projekt že v izvajanju in je že razviden njegov fizičen in finančni napredek. Vsaka
operacija je lahko predmet kontrole. Priporočljivo je, da se vse investicijske operacije, kjer
je življenjska doba operacije daljša od programskega obdobja, pregledajo najmanj enkrat
v programskem obdobju. Za večje infrastrukturne operacije, ki se izvajajo več let, se
priporočata dve ali več kontrol na kraju samem med izvajanjem in ob zaključku operacije.
Za operacije, sestavljene iz različnih storitvenih aktivnosti (npr. usposabljanje, svetovanje,
delavnice ipd.), kjer je izvedbo projektnih dejavnosti nemogoče preveriti po koncu
operacije, lahko kontrole na kraju samem vključujejo tudi udeležbo na tovrstnih dogodkih
(Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, 2010).
Vendar je v praksi, predvsem za programe in prednostne osi, ki obsegajo več manjših
operacij, dovolj le administrativna kontrola za zadostno zagotovilo (kjer upravičenec
posreduje vso pomembno dokumentacijo organu upravljanja/posredniškemu telesu in kjer
so zagotovljene zanesljive dokazne listine o realnosti projekta). Administrativna kontrola
se lahko dopolni z obiski na kraju samem vzorca operacij v potrditev zagotovila.
Cilji kontrole na kraju samem je (Priročnik za opravljanje kontrol na kraju samem po 13.
členu Uredbe 1828/2006/ES, 2009):
 identifikacija potencialnih problemov predvsem s časovnega vidika, tako da je še
mogoče pravočasno ukrepati,
 potrditev, da so sistemi in postopki v stanju, da zagotavljajo skladnost s pogoji,
določenimi v pogodbi o sofinanciranju in programom na splošno,
 preverjanje, če projekt teče v skladu z dogovorjenim terminskim planom, in je
napredovanje projekta skladno s predhodnimi Poročili.
Če kontrole na kraju samem in administrativne kontrole izvajajo različne osebe se
zagotovi, da vse vključene osebe pravočasno prejmejo ustrezne informacije o rezultatih
pregledov, ki so bili izvedeni. Kar pomeni, da se poročila o izvedeni administrativni
kontroli, vključno s kontrolnimi listi, posredujejo v vednost kontrolni enoti, v nasprotnem
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primeru pa si kontrolorji organa upravljanja sami poskušajo pridobiti zgoraj navedene
dokumente.
Kontrole na kraju samem je dobro načrtovati vnaprej, da bi zagotovili njihovo
učinkovitost. Po navadi je dano obvestilo, da so zaposleni (vodja projekta, inženir,
računovodstvo) in ustrezna dokumentacija (finančna evidenca, vključno z bančnimi izpiski
in računi) upravičenca pripravljeni v času preverjanja. V nekaterih primerih, kjer je
nemogoče določiti realnost projekta ob zaključku projekta, pa je primerno izpeljati
kontrolo na kraju samem tekom izvajanja in brez predhodnega obvestila (Navodilo za
izvajanje kontrol po 13. členu za operacije, sofinanciranje iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007 – 2013, Management verifications
COCOF; 2008).
Kontrola na kraju samem se lahko izvede na vzorcu. V kolikor se kontrola na kraju samem
izvaja na vzorcu, se izbor preverjanj izvede na podlagi analize tveganja, katerega pripravi
bodisi vsaka posamezna služba, ki je zadolžena za vrsto sklada, bodisi zunanji izvajalec.
Kontrola na kraju samem se izvede glede na opredelitev vzorca pridobljenega na podlagi
analize tveganja za posamezni operativni program v tekočem koledarskem letu. Kontrolna
enota organa upravljanja uporabljeno metodo vzorčenja vsako leto pregleda in jo po
potrebi ustrezno spremeni oziroma dopolni. Kontrolna enota organa upravljanja mora
voditi evidenco, ki opisuje in opravičuje metodo vzorčenja in evidenco izbranih operacij za
preverjanje. Vzorec ne sme biti manjši od 5 % in praviloma ni večji od 10 % operacij,
vključenih v analizo tveganja. Večji vzorec se določi na podlagi prepoznanega visokega
tveganja ali z jasno utemeljitvijo razloga povečanja vzorca.
Kadar kontrolorji ugotovijo napake oziroma nepravilnosti je treba povečati obseg in
frekvenco izvajanja kontrol, da se ugotovi, ali podobne težave obstajajo tudi pri
aktivnostih, ki še niso bile preverjene (Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES, 2008).
Intenzivnost kontrol na kraju samem je odvisna od narave operacij v programu (ali
prednostni osi) in vrste dokumentacije, ki jo posreduje upravičenec. Vzorec se lahko
osredotoči na operacije velikih vrednosti, operacije, kjer so bile predhodno odkrite
nepravilnosti ali kjer so se določene transakcije tekom administrativnih kontrol izkazale za
nenavadne in zato potrebujejo nadaljnji pregled. Naključni vzorec je lahko izbran kot
dopolnitev ali alternativa.
Kjer je upravičenec odgovoren za večje število operacij, bi vsaj ena morala biti predmet
kontrole na kraju samem (Navodilo za izvajanje kontrol po 13. členu za operacije,
sofinanciranje iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007
– 2013, Management verifications COCOF; 2008).
Nova Navodila določajo, da mora kontrolna enota organa upravljanja izvajati dodatne
kontrole, s katerimi preverja pravilnost in učinkovitost izvedbe kontrol na kraju samem s
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strani posredniškega telesa. To izvede na način, da se kontrolor kontrolne enote OU
udeleži kontrole na kraju samem s strani posredniškega telesa in tako preveri ustreznost
izvedbe kontrole. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnostih OU
pozove posredniško telo k odpravi le teh in poveča frekvenco izvedenih kontrol. S tem
zagotovi odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti (Navodila organa upravljanja za
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES; 2010, Ljubljana:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko).
Praviloma se preverja najbolj zahtevne, nove in finančno obsežne operacije, operacije na
novo vključenih ministrstev in operacije, ki se nadaljujejo v novem programskem obdobju
in za katere je bila izdana negativna ocena oziroma so bile odkrite pomanjkljivosti pri
izvajanju. Kontrolna enota organa upravljanja lahko po potrebi predlaga dodatna
preverjanja (na primer na podlagi suma o nepravilnostih, ponavljajočih se napak in
podobno).
Zato se pri vsaki kontroli na kraju samem obvezno preveri (Navodila organa upravljanja za
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES):
 realizacijo aktivnosti v skladu s pogodbo (natančno prebrati pogodbena določila
na podlagi katerega se izvaja operacija; preveriti postavljene cilje, če so le-ti
pravočasno opredeljeni in doseženi, ter merila in kazalnike, določene po pogodbi;
preveriti skladnost upravičenih stroškov s pogodbo…)
 ali so nastali stroški upravičeni skladno z nacionalnimi (Navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007-2013, Katalog upravičenih stroškov (KUS)…) in EU pravili o
upravičenosti,
 obstoj in ustreznost sofinanciranih dobav, storitev in gradenj (ali je oprema
navedena na računih dejansko nabavljena in ali je oprema fizično prisotna),
 pristnost in pravilnost originalne dokumentacije,
 spoštovanje nacionalne in EU zakonodaje z določenega področja (javna naročila,
okoljevarstvena pravila, pravila državnih pomoči, pravila enakih možnosti itd.),
 spoštovanje nacionalnih in EU pravil o informiranju in obveščanju javnosti
(logotipi, označevalne table, gradbiščne table, razlagalne table…)
 ustreznost revizijske sledi,
 ločenost računovodskega spremljanja in evidentiranja poslovnih dogodkov (ločeno
vodenje računovodskih evidenc – v smislu, da je za potrebe operacije pri končnem
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upravičencu odprt posebni konto, kjer je možno videti, kaj in koliko je šlo za
potrebe projekta, izpis iz stroškovnega mesta)
 doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov operacije določene po pogodbi in v
terminskem planu,
 ali upravičenec hrani spremno dokumentacijo (dokazila) za priznani odstotek
posrednih stroškov;
 da ne gre za dvojno financiranje iz drugih programov Skupnosti ali nacionalnih
programov ter iz drugih programskih obdobij. V večini primerov je prepoved
dvojnega financiranja določena s Pogodbo upravičenca, kjer zagotavlja, da za
stroške, ki so predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov financiranja
oz. pozovemo podjetje, da poda izjavo o nefinanciranju iz drugih oblih državne
pomoči. Da ne gre za dvojno financiranje, lahko kontrolor organa upravljanja
preveri na portalu Ministrstva za finance oz preveri vsebino sheme (na
http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/sektor.htm ).
 ali so prihodki v naprej ovrednoteni (ocena projektov, ki ustvarjajo prihodek je
ustrezno opravljena) oziroma kadar prihodkov v naprej ni mogoče objektivno
določiti ali je zagotovljeno njihovo spremljanje v času trajanja in 5 let po zaključku
operacije/projekta – preveriti je potrebno točnost podatkov, ki so jih prijavili
upravičenci;
 ustreznost izvajanja administrativnih kontrol
 ustreznost arhiviranja dokumentacije (vsi dokumenti so označeni v skladu z
Navodili OU).
Celoten postopek izvedbe kontrole na kraju samem sem povzel iz Navodila organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES in iz
internih navodil, Priročnika za opravljanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES.
Kontrole na kraju samem se izvede na podlagi letnega plana in na podlagi analize
tveganja. Kontrolor mora pred izvedbo kontrole na kraju samem pridobiti vse podatke o
predmetu preverjanja, preučiti rezultate administrativnih kontrol in preverjanj na terenu,
preučiti pravne podlage, se po potrebi povezati z odgovorno osebo za izvajanje projekta in
določiti cilj ter namen kontrole na kraju samem. Vso potrebno dokumentacijo (javni
razpis, Sklepe o izboru končnega upravičenca, matične podatke, ocenjevalne liste,
pogodbe, anekse sezname računov, kontrolne liste, poročila o izvedeni administrativni
kontroli, morebitne pozive k dopolnitvi dokumentacije, po potrebi račune…) pridobi od
skrbnika pogodbe na posredniškem telesu oziroma skrbnika pogodbe na organu
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upravljanja ali pri agentu. Kontrolor obvezno preveri oziroma preuči vse predhodno
izvedene administrativne kontrole ter preverjanja na terenu s strani posredniškega telesa.
Kontrolor vso potrebno dokumentacijo skrbno preuči in pregleda ter pripravi vzorec kaj bo
predmet kontrole (lahko določi sam oziroma na predlog skrbnika pogodbe). Pripravi
oziroma prilagodi kontrolni list za izvedbo kontrole na kraju samem.
Kontrolna enota organa upravljanja o izvedbi kontrole na kraju samem upravičenca
praviloma predhodno pisno obvesti. Naloga upravičenca je, da za izvedbo kontrolnega
pregleda zagotovi ustrezen prostor, sistematično in kronološko urejeno originalno
dokumentacijo ter prisotnost odgovornih oseb. V določenih primerih se lahko kontrola na
kraju samem izvede tudi brez predhodnega obvestila.
Kontrola na kraju samem se praviloma izvaja v obliki intervjuja z odgovorno osebo za
izvedbo operacije pri upravičencu. Kontrola poleg razgovora vključuje tudi fizični pregled
originalne dokumentacije (pogodbe, računi in druga spremljajoča dokumentacija), pregled
finančno računovodskega sistema, pregled rezultatov operacije, načina arhiviranja
dokumentacije, idr. V primerih, ko gre za veliko število računov, pogodb,… se lahko
smiselno določi odstotek obsega pregleda originalne dokumentacije. Kontrolo izvedeta
najmanj dva kontrolorja.
Pregledi in rezultati preverjanj morajo biti podrobno dokumentirani. V ta namen kontrolna
enota organa upravljanja pripravi kontrolne liste s pomočjo katerih izvede kontrolo na
kraju samem. Izpolnjeni kontrolni listi morajo določati predmet in rezultat pregleda,
datum opravljene kontrole, imena in podpise oseb, ki so kontrolo izvedle, idr. Kontrolne
liste je smotrno občasno ažurirati ter jih glede na ugotovitve preteklih kontrol dopolniti
oziroma uskladiti.
Kontrolor naj bo poleg že navedenega pozoren predvsem na:













nepravilne količine,
odstopanja v kakovosti,
neprijavljene prihodke,
neupravičeno prodajo,
več zahtevkov za isto dobavo, storitev ali gradnjo,
pravilnost izbirnih postopkov,
kršenje pravil informiranja in obveščanja javnosti,
neustrezno revizijsko sled,
napake pri finančnem toku med upravičencem in partnerji,
ločene računovodske evidence,
drugo neupoštevanje pogodbenih pogojev,
druge kršitve zakonodaje.

Pregledi in rezultati kontrole na kraju samem morajo biti podrobno dokumentirani, zato
mora oseba, ki je izvedla kontrolo na podlagi zbranih dokumentov pripraviti začasno
56

poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem (vzorec poročila je v Prilogi 2). Evidenco o
opravljenih kontrolah na kraju samem lahko predstavljajo tudi fotografije panojev,
fotografije iz delavnic, usposabljanj, promocijski materiali iz izobraževanj in usposabljanj,
ostala gradiva iz seminarjev, liste prisotnosti, potrdila o prisotnosti na določenem
izobraževanju oziroma usposabljanju, ipd.
Začasno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem se posreduje upravičencu,
neposrednemu proračunskemu uporabniku v vlogi posredniškega telesa in KE OU
najkasneje v 10 delovnih dneh od zaključka kontrole. V kolikor so v začasnem poročilu
ugotovljene nepravilnosti, morata upravičenec in posredniško telo v 30 dneh poslati
dokazila o izvedenih ukrepih pri ugotovljenih nepravilnostih osebi, ki je izvedla kontrolo na
kraju samem. Na podlagi prejetih dokazil oseba, ki je izvedla kontrolo, pripravi končno
poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem, v katerem povzame že sprejete in izvedene
ukrepe za odpravo nepravilnosti. Končno poročilo o kontroli na kraju samem se posreduje
upravičencu in neposrednemu proračunskemu uporabniku v vlogi posredniškega telesa,
KE OU in organu za potrjevanje. V primeru ugotovljenih nepravilnostih je treba končno
poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem posredovati tudi revizijskemu organu.
Kontrolor ustrezno arhivira dokumentacijo v skladu z Uredbami Sveta. Uredbe določajo,
da morajo biti vsi dokumenti glede izdatkov in revizij operativnega programa na razpolago
Evropski komisiji in Evropskemu računskemu sodišču:
a) v obdobju treh let po datumu zaključitve operativnega programa;
b) v obdobju treh let po datumu, ko je prišlo do delne zaključitve operativnega
programa.
Ta obdobja se prekinejo bodisi v primeru sodnega postopka ali na upravičeno zahtevo
Evropske komisije. Kontrolna enota organa upravljanja oziroma kontrolna enota
neposrednega proračunskega uporabnika v vlogi posredniškega telesa morata zagotoviti,
da se ustrezno arhivirajo vsi dokumenti glede izvedenih kontrol, ki so potrebni za
zagotovitev ustrezne revizijske sledi. Dokumentacija mora biti arhivirana za vsako
posamezno operacijo. Arhiv opravljene kontrole mora vsebovati najmanj kontrolni list o
opravljeni administrativni kontroli, kopije zahtevkov za izplačilo oziroma računov ter vso
spremljajočo dokumentacijo (pogodbe, dokazila, korespondenco z upravičencem,…),
kontrolni list in poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem, kopijo zahtevka za povračilo
in drugo.
Dokumentacija mora biti arhivirana v mapah, ki morajo biti ustrezno označene oziroma
opremljene z napisi, ki vsebujejo naslednje podatke: naziv institucije, naziv notranje
organizacijske enote, oznaka vsebine vložene dokumentacije (naziv operativnega
programa, razvojne prioritete, prednostne usmeritve, operacije/projekta,… ), leto
nastanka dokumentacije, idr.. Dokumentacija naj bo ustrezno opremljena z evropskimi
oznakami.
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Dokumentacijo je potrebno varovati pred zlorabo osebnih podatkov, poslovne tajnosti,
pred tatvino in vlomom ter poškodbami ne glede na to kje in pri kom se dokumentacija
nahaja.
Dostop do arhivirane dokumentacije ima pooblaščeno osebje organa upravljanja oziroma
neposrednih proračunskih uporabnikov v vlogi posredniških teles, organa za potrjevanje,
revizijskega organa ter revizijskih institucij EU (Navodila organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES; 2010, Ljubljana: Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko).
Za vsako operacijo se mora zagotavljati zadostna in ustrezna revizijska sled na vseh
ravneh. Zadostna in ustrezna revizijska sled omogoča revizorjem, da pridobijo podrobnejši
pregled nad postopki, ki se izvajajo pri porabi sredstev kohezijske politike ter omogoča
pregled nad dokumenti, ki so nastali pri izvajanju postopkov porabe teh sredstev. To
pomeni, da se vsi podatki in dokumenti, ki so pomembni za nastale stroške v okviru
operacije lahko izsledijo. Tako mora zadostna revizijska sled vsebovati informacije o
udeležencih in njihovih notranjih organizacijskih enotah, naloge udeležencev in njihova
medsebojna razmerja, odgovornost enot in udeležencev, tip, obliko in kraj arhiviranja
dokumentacije ter informacijo o veljavnih predpisih, internih in posamičnih aktih ter
priročnikih.
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/07, 17/09, 40/09, 3/10 in
31/10) v 5.,6. in 7. členu določa, da so za zagotovitev zadostne in ustrezne revizijske sledi
odgovorni organ upravljanja, posredniško telo in upravičenec.
Revizijska sled v skladu s 15. členom Uredbe 1828/2006/ES
posamezni operativni program izpolnjuje naslednja merila:

šteje za ustrezno, če

 omogoča uskladitev skupnih zneskov, ki so bili potrjeni za Komisijo, z natančno
računovodsko evidenco in spremnimi dokumenti, ki jih hranijo organ za
potrjevanje, organ za upravljanje, posredniška telesa in upravičenci, v zvezi z
operacijami, sofinanciranimi v okviru operativnega programa;
 omogoča preverjanje plačila javnega prispevka upravičencu;
 omogoča preverjanje uporabe meril za izbor, ki jih nadzorni odbor določi za
operativni program;
 za vsako operacijo vključuje, če je to primerno, tehnične zahteve in načrt
financiranja, dokumente o odobritvi donacije, dokumente o postopkih javnega
naročanja, poročila o napredku ter poročila o izvedenem preverjanju in revizijah.
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3.5.3 Specifična področja kontrol po 13. členu
3.5.3.1 Preverjanje javnega naročanja
Preverjanja, ki se nanašajo na javno naročanje, naj bi zagotovila skladnost s pravili
Skupnosti in nacionalnimi pravili o javnem naročanju ter spoštovanje načel enakega
obravnavanja, nediskriminacije, transparentnosti, svobodnega gibanja in konkurence skozi
celoten postopek.
Cilj preverjanj postopkov oddaje javnih naročil mora biti zagotavljanje upoštevanja
nacionalne in evropske zakonodaje s področja javnih naročil ter spoštovanje temeljnih
načel javnega naročanja (Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES, 2008):






načela
načela
načela
načela
načela

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti;
zagotavljanja konkurence med ponudniki;
transparentnosti javnega naročanja;
enakopravne obravnave ponudnikov in
sorazmernosti.

Preveriti je potrebno:
 primernost izbranega postopka javnih naročil;
 pravilnost izvedbe postopka javnega naročila:
 predhodno informativno obvestilo, če je to primerno (le v primeru, ko se pri
javnem naročanju namerava skrajšati roke za prejem ponudb);
 sklep o začetku postopka;
 priprava razpisne dokumentacije (merila za izbor, pogoji za sodelovanje,
načela,…);
 soglasje OU (v primeru neposredne potrditve operacije, ko je NPU = UPR) in pri
velikih projektih;
 objava obvestila o javnem naročilu (objava na portalu javnih naročil in Ur. l. EU če
je potrebno – dokazilo o poslanem obvestilu o oddaji javnega naročila);
 predložitev in odpiranje ponudb;
 pregled in ocenjevanje ponudb (zapisnik in ocenjevalni listi);
 odločitev o oddaji javnega naročila (obvestila ponudnikom);
 poročilo o oddaji javnega naročila;
 objava obvestila o oddaji javnega naročila in
 sklenitev pogodbe;
 spoštovanje rokov;
 spoštovanje zahtev informiranja in obveščanja javnosti ter
 ustreznost arhiviranja dokumentacije.
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Posebno pozornost je potrebno posvetiti kategoriji več del oziroma presežnih del, nujnih
nepredvidljivih del in dodatnih del. V primeru dodatnih del je potrebno preveriti ali so
spoštovane določbe zakona, ki ureja javna naročila, glede oddaje dodatnih del ter
navedbo utemeljitve.
Preverjanja naj bi se izvedla čim hitreje po postopku, saj je pogosto težko korektivno
ukrepati v kasnejši fazi.
V fazi dodelitve sredstev je treba zagotoviti, da se upravičenci zavedajo svojih dolžnosti na
tem področju ter da je osebje ustrezno usposobljeno. Nekatere države članice so
pripravile specifična navodila za javno naročanje za upravičence. To je še posebej
primerno v primeru enkratnih javnih naročil in ob pomanjkanju ustreznih izkušenj.
Intenzivnost kontrol naj bi določil organ upravljanja glede na vrednost in vrsto javnih
naročil. V vsaj eni državi članici se preveri skladnost s pravili javnega naročanja za vsa
javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti, določene v direktivah Skupnosti o javnem
naročanju, ali nacionalnih mejnih vrednosti, če so te nižje. Pristop ni najbolj praktičen,
kjer gre za veliko število javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti, vendar pa je
priporočljiv, kjer naročniku primanjkuje ustreznih izkušenj.
Upravičenci odgovarjajo za kakovost začetnih študij, načrt in točnost ocene celotnih
stroškov projekta. Kjer organ upravljanja smatra, da obstaja možnost tveganja, naj bi
preveril te elemente kot preventiven ukrep in preveril, ali je ocena stroškov ažurirana, v
izogib težavam v začetni fazi oddajanja naročil in dodatnim delom/dopolnilnim pogodbam
tekom izvajanja projekta.
Posebej je treba preveriti (Navodilo za izvajanje kontrol po 13. členu za operacije,
sofinanciranje iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007
– 2013, Management verifications COCOF; 2008):
 ustreznost uporabljene metode oddaje javnega naročila;
 soodvisnost med različnimi fazami javnega naročila (nakup zemljišč, priprava
gradbišča, komunalna opremljenost);
 finančni načrti in možnost nacionalnega sofinanciranja.
Da bi ustrezno preverili, da so izbor in postopek oddaje javnega naročila potekali v skladu
z nacionalnimi pravili in pravili Skupnosti o javnem naročanju, naj bi organ upravljanja
oziroma posredniško telo pridobil poročilo o oddaji naročila od komisije za ocenitev
ponudb in ga proučil. Prav tako bi moral proučiti vsakršno pritožbo, naslovljeno na
naročnika s strani ponudnika. Pritožbe namreč lahko izpostavijo možne slabosti v
postopku oddaje javnega naročila.
Posebej občutljiva področja ocenjevanja ponudb in postopka oddaje javnega naročila
glede na ugotovitev Komisije:
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 ni ustrezne ločitve med fazo izbiranja in fazo oddaje javnega naročila v postopku,
nejasna ločitev med merili za izbor in merili za oddajo javnega naročila;
 merila za izbor so nepravilno uporabljena med fazo oddaje javnega naročila;
 merila za izbor in oddajo naročila niso objavljena v objavi javnega naročila ali v
specifikaciji;
 uporaba diskriminatornih tehničnih specifikacij;
 merila za izbor in oddajo javnega naročila so drugačna od objavljenih meril, ki so
uporabljena med ocenjevanjem;
 uporabljena merila se ne skladajo z osnovnimi načeli Pogodbe o ustanovitvi ES
(transparentnost, nediskriminacija, enako obravnavanje);
 neustrezno dokumentiranje odločitev, ki jih sprejme komisija za ocenitev ponudb;
 dodatna/dopolnilna dela, ki so oddana neposredno brez ponovnega postopka;
 dopolnitev/spremembe osnovnih pogojev oddaje javnega naročila v fazi izvajanja.
Nekatere države članice so ustanovile neodvisno kontrolno enoto javnega naročanja, ki je
pooblaščena za izvajanje kontrole vseh faz postopka oddaje javnega naročila, vse do faze
podpisa pogodbe (Navodilo za izvajanje kontrol po 13. členu za operacije, sofinanciranje iz
strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007 – 2013,
Management verifications COCOF; 2008). Tako se lahko za nacionalno financirana in EU
financirana javna naročila udeleži ocenjevanja ponudb kot opazovalec. Kjer se porajajo
pomisleki glede kateregakoli elementa postopka, jih nemudoma sporoči naročniku in
organu upravljanja. Tako je organ upravljanja seznanjen z možnimi težavami glede
naročila in lahko pred potrjevanjem vsakršnih izdatkov, ki izhajajo iz zadevnega naročila,
zahteva podatke od upravičenca in urada za kontrolo javnega naročanja, da bi se
prepričal, da so bile opredeljene težave ustrezno obravnavane. Lahko se uporabi dogovor
med organom upravljanja in kontrolno enoto javnega naročanja za opredelitev področja
uporabe in pokritosti kontrole javnih naročil, ki jih financira Skupnost.
Korekcije pri ugotovljenih nepravilnostih se lahko izvajajo v skladu s priporočili Evropske
komisije (Navodila za določanje finančnih korekcij za strukturne sklade in kohezijski sklad
v primeru kršitev zakonodaje o javnem naročanju, dokument COCOF 07/0037/02-EN z
dne 21.11.2007). Njihov osnovni namen je podati smernice za določitev višine finančnih
korekcij v primeru odkritih nepravilnosti pri javnem naročanju, ki so sorazmerne z
resnostjo kršitve pravil javnega naročanja za strukturni in kohezijski sklad.

3.5.3.2 Državne pomoči in pravilo »DE MINIMIS«
Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo
korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene
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konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (Ministrstvo za finance, 2010).
Na področju državnih pomoči je treba preveriti ključna področja tveganja (Navodila
organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES):
 da je bila shema državne pomoči Komisiji priglašena in s strani Komisije tudi
avtorizirana, ali da se smatra kot skupinska izjema ali da ustreza pravilu »de
minimis«, kjer sheme državne pomoči ni treba priglasiti;
 da podjetja, ki pomoč prejmejo, izpolnjujejo pogoje sheme državne pomoči kot
potrjeno s strani Komisije ali da narava operacij, ki jih skupinska izjema pokriva,
ustrezajo posebnim pogojem za oprostitev;
 določila o upravičenih stroških;
 posebne določbe glede končnega datuma upravičenosti izdatkov.
V primeru dodelitve sredstev po shemi državne pomoči je treba preveriti pravilnost
izračunanega zneska posamezne državne pomoči za upravičenca in skladnost z deleži
navedenimi v pogodbi o sofinanciranju.
Pri pravilu »de minimis« je treba preveriti, da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
podjetju - upravičencu, ne presega limita določenega s pravili Skupnosti v obdobju treh let
od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (Navodila
organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES).
Pomoči po pravilu "de minimis" so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo
konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi
7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči, gradivo posredovati Sektorju za
spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance (Ministrstvo za finance, 2010).

3.5.3.3 Varovanje okolja
Zakonodaja Skupnosti na področju varovanja okolja obsega preko 200 zakonodajnih
aktov. Ti zakonodajni ukrepi pokrivajo vse sektorje varovanja okolja, vključno z vodami,
zrakom, varstvom narave, odpadki in kemikalijami, medtem ko drugi obravnavajo
medsektorska vprašanja, kot npr. dostop do okoljskih informacij ter sodelovanje javnosti
pri okoljskem odločanju.
Z upravljalnimi preverjanji je treba preveriti, ali se je upravičenec na področju varovanja
okolja držal ustreznih direktiv in ali je pridobil ustrezna soglasja pristojnih nacionalnih
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organov v skladu z veljavnimi postopki (Navodila organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES).

3.5.3.4 Enake možnosti in nediskriminacija
V skladu s členom 16 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 je treba preveriti spoštovanje in
spodbujanje načela enakosti med moškimi in ženskami ter vključevanje vprašanja
enakosti med spoloma na različnih ravneh izvajanja skladov. Vključen je pristop na
podlagi integracije načela enakosti spolov, ki zagotavlja, da vse operacije dejavno in jasno
upoštevajo učinke na položaj žensk in moških, z namenom premagati neenakost. Vsi
programi naj bi prispevali k večji enakosti med ženskami in moškimi ter dokazali učinek na
tem področju, pred, med in po izvedbi.
Prav tako je potrebno preveriti, da so bili izvedeni določeni ukrepi, ki preprečujejo
diskriminacijo na podlagi spola, rase, nacionalnosti, vere, invalidnosti, starosti in spolne
usmerjenosti. Kontrolni listi naj, kjer je ustrezno, vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na
spoštovanje načela enakosti in nediskriminacije.
Kontrole na kraju samem naj bi preverile, ali so tehnične specifikacije ali druge določbe v
dokumentaciji, ki zagotavljajo enako dostopnost, bile ustrezno izvedene.

3.5.4 Kontrola prenesenih nalog
Zaradi možnosti prenosa nalog na posredniška telesa mora organ upravljanja zagotoviti
pravilno in nemoteno izvajanje prenesenih nalog. Zato mora kontrolna enota organa
upravljanja preveriti uspešnost in pravilnost izvajanja prenesenih nalog. Za izvajanje
kontrol prenesenih nalog so zadolženi vsebinski sektorji, ki so na organu upravljanja
zadolženi za posamezen operativni program, razen za preverjanje prenosa
administrativnih kontrol, kontrol na kraju samem in izvajanje postopkov izbora operacij pri
PT, za katere je zadolžena KE OU. Za preverjanje prenesenih nalog na posredniška telesa
se kontrolni list prilagodi konkretnim nalogam, ki jih organ upravljanja prenese na
posamezno posredniško telo. Preveri se vsako preneseno nalogo posebej in v primeru
neustreznega izvajanja prenesene naloge vsebinski sektor organa upravljanja zapiše
ugotovitve ter ukrepe.
Pri preverjanju izvajanja postopkov izbora operacij kontrolor pregleda celoten postopek
izbora operacij in določi vzorec prispelih vlog, ki jih bo pregledal. V ta namen izpolni
kontrolni list. Za izvedbo vzorčne administrativne kontrole kontrolor po lastni presoji (npr.
na osnovi preteklih ugotovitev in izkušenj) določi vzorec in ga v celoti pregleda. Izvajanje
nekaterih prenesenih nalog ni treba posebej preverjati, saj je njihovo izvajanje razvidno že
iz aktivnosti posredniškega telesa (na primer načrtovanje instrumentov, poročanje organu
upravljanja, priprava in posredovanje zahtevkov za povračilo organu za potrjevanje, …).
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Kontrola prenesenih nalog se izvaja na naslednji način (Navodila organa upravljanja za
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES):
 OU posredniško telo pisno obvesti o izvedbi kontrole prenesenih nalog. Obvestilo
vsebuje datum in čas izvedbe kontrole, predmet kontrole, pravno podlago ter
osebe, ki bodo kontrolo izvedle.
 Posredniško telo je dolžno zagotoviti prisotnost odgovornih oseb in dostop do
celotne dokumentacije povezane s predmetom kontrole.
Osebe, ki so izvedle kontrolo, pripravijo poročilo o izvedeni kontroli (predloga ni
predpisana). Iz poročila morajo biti razvidni datum in kraj preverjanja, PT, opravljeno
delo, imena in priimki oseb, ki so izvedle kontrolo, vzorec, način izbire vzorca, ugotovitve,
priporočila, ukrepi in drugo. Poročilo o opravljeni kontroli prenesenih nalog se posreduje v
vednost neposrednemu proračunskemu uporabniku v vlogi posredniškega telesa in
organu za potrjevanje. V primeru ugotovljenih nepravilnostih je treba poročilo o izvedeni
kontroli posredovati tudi revizijskemu organu.
Kadar osebe, ki izvajajo kontrolo, ugotovijo napake oziroma nepravilnosti v višini 2 %
zajetega vzorca, je treba obseg kontrole povečati (za najmanj 5%), da se ugotovi, ali
podobne težave obstajajo tudi pri aktivnostih, ki še niso bile preverjene oziroma ali gre za
sistemsko nepravilnost. V primeru ugotovljene sistemske nepravilnosti OU ustrezno
ukrepa.
Z novimi Navodili in z novo izvajalsko Uredbo je organ upravljanja določil, da se lahko
kontrole na kraju samem prenesejo v izvajanje na posredniška telesa. Vendar, zaradi
odgovornosti organa upravljanja, kot najvišjega organa, pri izvajanju kohezijske politike,
je bil organ upravljanja primoran zagotoviti nadzor nad izvajanjem prenesenih nalog.
Glede na zgoraj napisano, lahko sklepam, da so v poskusu »poenostavitve« izvajanja
kontrol na kraju samem in zmanjšanju števila opravljenih kontrol na terenu kontrolorjev
organa upravljanja, ustvarili še eno dodatno kontrolo, s katero želi organ upravljanja
doseči pravilnost izvajanja kontrol in predvsem kvalitetno izvedbo kontrol.
Tukaj se poraja vprašanje smiselnosti prenosa nalog na nižji nivo, če pa vseeno moraš
preverjati kvaliteto opravljene naloge. V primeru, da kontrola na terenu, s strani skrbnika
ali kontrolorja iz posredniškega telesa, ni izvedena pravilno in učinkovito še vedno mora
kontrolo ponovno opraviti kontrolor organa upravljanja. Tukaj prihaja ponovno do
podvojevanja izvajanja kontrol.

3.5.5 Ukrepi pri ugotovljenih nepravilnostih
Nepravilnosti pri izvajanju posamezne operacije lahko ugotovi skrbnik pogodbe oziroma
oseba, ki opravlja upravljalna preverjanja po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, organ
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upravljanja (KE OU), organ za potrjevanje, revizijski organ, računsko sodišče RS, Evropska
komisija (generalni direktorati), Evropsko računsko sodišče, protikorupcijska komisija.
Definicija nepravilnosti je predstavljena v Uredbi Komisije (ES) št. 2035/2005 in v Uredbi
Komisije (ES) št. 2168/2005 v členu 1a:

»Nepravilnost pomeni vsako kršenje določb prava Skupnosti, ki je posledica dejanja ali
opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko z neupravičenimi izdatki
škodljivo vplivalo na splošni proračun Evropskih skupnosti.«
O ugotovljeni nepravilnosti je treba pisno obvestiti:





upravičenca,
neposrednega proračunskega uporabnika (skrbnika pogodbe),
Ministrstvo za finance (organ za potrjevanje) in
Organ upravljanja.

V primerih ugotovljenih nepravilnosti je treba ugotoviti, kdo je za nepravilnost odgovoren
in ta mora zagotoviti vračilo neupravičeno izplačanih sredstev.
V primeru nepravilnosti, kot so neustrezna revizijska sled, kršenje pravil informiranja in
obveščanja,
nezagotavljanje
ločenega
knjigovodstva,
neustrezno
arhiviranje
dokumentacije ipd., je potrebno izreči popravljalne ukrepe in nato dobiti ustrezno dokazilo
o uvedbi popravljalnih ukrepov. Kadar ni možno pridobiti ustreznega dokazila o uvedbi
popravljalnih ukrepov, je treba izvesti naknadno kontrolo na kraju samem, kjer kontrolor
preveri, da so bile nepravilnosti odpravljene. Kontrolor pripravi poročilo o kontroli na kraju
samem, v katerem zapiše ustreznost popravljalnih ukrepov za odpravo nepravilnosti in ga
posreduje upravičencu, neposrednemu proračunskemu uporabniku v vlogi posredniškega
telesa, sektorju, ki je na organu opravljanja zadolžen za posamezen operativni program,
organu za potrjevanje in revizijskemu organu najkasneje v 10 delovnih dneh od zaključka
kontrole.
NPU v vlogi posredniškega telesa enkrat mesečno (do 10. v mesecu za pretekli mesec)
poroča kontrolni enoti OU o izvedenih ukrepih pri ugotovljenih nepravilnostih. Kontrolna
enota OU o izvedenih ukrepih pri ugotovljenih nepravilnostih enkrat mesečno poroča
organu za potrjevanje.
V primeru ugotovljenih sistemskih nepravilnostih (napake pri postopku izbora operacij,
neustrezno izvajanje administrativnih kontrol, …) organ upravljanja pozove posredniško
telo, da v roku enega meseca odpravi nepravilnost in o tem posreduje ustrezna dokazila.
V kolikor posredniško telo v zahtevanem roku nepravilnosti ne odpravi, organ upravljanja
lahko (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES):
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 ustavi potrjevanje instrumentov in sprememb dinamike,
 ustavi izplačila iz nacionalnega proračuna,
 določi finančno korekcijo PT.
Korekcije pri ugotovljenih nepravilnostih pri postopkih javnega naročanja se lahko izvajajo
v skladu s priporočili Evropske komisije (Smernice za določanje finančnih popravkov pri
izdatkih, ki jih sofinancirajo strukturni skladi in kohezijski sklad, v primeru neupoštevanja
pravil o javnih naročilih, dokument COCOF 07/0037/03-SL z dne 29.11.2007). Njihov
namen je vzpostaviti smernice za določanje finančnih popravkov pri nepravilnostih,
ugotovljenih pri izvajanju predpisov Skupnosti v zvezi s postopki pri oddaji javnih naročil,
ki so sofinancirana iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada v programskih obdobjih
2000–2006 in 2007–2013.
Tabela 3: Korekcije pri ugotovljenih nepravilnostih na kontroli na kraju samem

Št.
1

NEPRAVILNOST
Neupoštevanje
postopkov glede
obveščanja.

OPIS
Pogodba je bila sklenjena brez
upoštevanja določb glede
obveščanja iz direktiv Skupnosti o
javnih naročilih, z izjemo primerov
pod številko 2 v nadaljevanju. Gre
za zelo očitno neupoštevanje enega
od pogojev sofinanciranja
Skupnosti.

2

Neupoštevanje
postopkov glede
obveščanja

Pogodba je bila sklenjena brez
upoštevanja določb glede
obveščanja iz direktiv Skupnosti o
javnih naročilih, vendar je za to
pogodbo obstajala določena stopnja
obveščanja, ki je omogočila
gospodarskim subjektom iz druge
države članice dostop do zadevnega
naročila.

3

Naročila, dodeljena
brez javnega razpisa,
ne da bi bilo to nujno
zaradi nepredvidenih
dogodkov, ali za
dodatne gradnje in
storitve ter dobavo

PRIPOROČENI
POPRAVKI
100 % zneska ugotovljeno
nepravilne pogodbe.

25 % zneska ugotovljeno
nepravilne pogodbe

Glavna pogodba je bila sklenjena
100 % zneska ugotovljeno
skladno z direktivami Skupnosti o
nepravilne pogodbe
javnih naročilih, sledila ji je ena ali
(ugotovljeno nepravilnih
več pomožnih pogodb (v pisni obliki
pogodb).
ali brez nje), ki je bila sklenjena (ki Če skupni znesek pomožnih
so bile sklenjene) brez upoštevanja pogodb (sklenjenih v pisni
določil direktiv o javnih naročilih,
obliki ali ne), sklenjenih
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blaga, čeprav ni
nepredvidenih
okoliščin

4

Dodatne gradnje ali
storitve nad mejno
vrednostjo iz direktiv,
izvedene v
nepredvidenih
okoliščinah

5

V tehničnih
specifikacijah ali v
obvestilu o razpisu
naročila niso navedena
vsa merila za izbor in

zlasti določil o uporabi postopka s
brez upoštevanja določb
pogajanji brez objave obvestila o
direktiv o javnih naročilih,
javnem naročilu, ker je to nujno
ne presega pragovnih
zaradi nepredvidljivih dogodkov, ali vrednosti direktiv in tudi ne
za oddajo naročil dodatnih dobav
50 % zneska glavne
blaga, gradenj ali storitev.
pogodbe, se popravek
lahko zniža na 25%.
Glavna pogodba je bila sklenjena ob
upoštevanju določil iz direktiv
Skupnosti, sledila pa ji je ena ali več
dodatnih pogodb s prekoračitvijo
zneska začetne pogodbe za več kot
50 %.
Dodatne gradnje same ne pomenijo
ločenih del po členu 1(c) Direktive
93/37 ali členu 1(2)(a) in (2)(b)
Direktive 2004/18, ali ločene
storitve po členu 1(a) Direktive
92/50 ali členu 1(2)(a) in 2(d)
Direktive 2004/18.
Če dodatne gradnje ali storitve
presegajo pragovne vrednosti
direktiv in same pomenijo ločeno
gradnjo ali storitev, je treba za
izvajanje direktiv o javnih naročilih
upoštevati celotno vrednost vseh
dodatnih gradenj ali storitev.
Kadar dodatne gradnje ali storitve
pomenijo ločeno gradnjo ali storitev,
ki presega pragovne vrednosti
direktiv, se uporablja točka 1 zgoraj.
Kadar dodatne gradnje ali storitve
pomenijo ločeno gradnjo ali storitev,
ki pa ne presega pragovnih
vrednosti direktiv, se uporablja
točka 21 spodaj.

100 % zneska, ki presega
50 % začetne pogodbe

Pogodba je bila dodeljena ob
25 % zneska pogodbe. Ta
upoštevanju pravil o obveščanju iz stopnja se odvisno od teže
direktiv o javnih naročilih, vendar pa nepravilnosti lahko zniža na
10 % ali 5 %.
v tehničnih specifikacijah ali
obvestilu o razpisu naročila niso
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oddajo

navedena vsa merila za izbor in/ali
oddajo naročila ali pa niso dovolj
natančno opisana.

6

Uporaba nezakonitih
meril za oddajo naročila

Pogodba je bila sklenjena ob
25 % zneska pogodbe. Ta
uporabi nezakonitih meril za oddajo znesek se odvisno od teže
naročila (na primer: uporaba merila nepravilnosti lahko zniža na
za izbor za oddajo naročila,
10 % ali 5 %.
neupoštevanje meril, ki jih je določil
naročnik v obvestilu o razpisu
naročila ali v tehničnih specifikacijah
ali nepravilna in/ali diskriminacijska
uporaba meril za oddajo naročila).
Kadar bi bili nekateri gospodarski
25 % zneska pogodbe.
subjekti odvrnjeni od predložitve
(Finančni popravek v višini
ponudbe zaradi nezakonitih
100 % zneska pogodbe se
omejitev v javnem razpisu ali v
lahko izvede v najtežjih
tehničnih specifikacijah (na primer
primerih, kadar gre za
obveznost razpolaganja s podjetjem zavestno namero izločitve
ali predstavnikom v državi ali regiji,
nekaterih ponudnikov).
ali določitev preveč specifičnih
tehničnih standardov, ki dajejo
prednost enemu samemu
gospodarskemu subjektu, ali
zahteva po izkušnjah v regiji itd.).

7

Nezakonita merila za
izbor in/ali oddajo
naročila, določena v
postopku javnega
razpisa

8

Nezadostna ali
diskriminacijska
opredelitev predmeta
naročila

Opis v tehničnih specifikacijah ali v
obvestilu o razpisu naročila je
diskriminatoren in nezadosten, tako
da ponudniki ne morejo ugotoviti
predmeta naročila, naročniki pa
naročila ne morejo dodeliti.

25 % zneska pogodbe. Ta
znesek se glede na težo
nepravilnosti lahko zniža
na 10 % ali 5 %.

9

Pogajanja med
razpisnim postopkom

Naročilo je bilo oddano po odprtem
ali po omejenem postopku, vendar
se naročnik s ponudniki pogaja med
razpisnim postopkom, razen kadar
je namen razgovorov le razjasniti ali
dopolniti vsebino njihovih ponudb
ali natančno navesti obveznosti
naročnikov.

25 % zneska pogodbe. Ta
znesek se odvisno od teže
nepravilnosti lahko zniža
na 10 % ali 5 %.
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10

Zmanjšanje fizičnega
predmeta pogodbe

Pogodba je bila sklenjena ob
upoštevanju direktiv o javnih
naročilih, sledilo pa ji je zmanjšanje
fizičnega predmeta pogodbe, brez
sorazmernega znižanja zneska
pogodbe.
(Ta popravek se uporablja tudi v
primerih, kadar je znesek znižanja
uporabljen za izvedbo drugih
gradenj.)

Znesek, ki pomeni
zmanjšanje fizičnega
predmeta, plus 25 %
zneska končnega fizičnega
predmeta

11

Zmanjšanje fizičnega
predmeta pogodbe

Pogodba je bila sklenjena ob
upoštevanju direktiv o javnih
naročilih, sledilo pa ji je zmanjšanje
fizičnega predmeta pogodbe z že
izvedenim sorazmernim znižanjem
zneska pogodbe.
(Ta popravek se uporablja tudi v
primerih, kadar je znesek znižanja
uporabljen za izvedbo nezakonitih
dodatnih pogodb.)

25 % zneska končnega
fizičnega predmeta

12

Nepravilna uporaba
nekaterih pomožnih
elementov

Pogodba je bila sklenjena ob
upoštevanju določil direktiv o javnih
naročilih, vendar zanjo niso bili
upoštevani nekateri nebistveni
elementi, kot je objava obvestila o
oddaji naročila.
Opomba: Če ima ta vrsta
nepravilnosti le formalni značaj brez
možnih finančnih posledic, se ne
izvede noben popravek.

2 %, 5 % ali 10 % zneska
pogodbe, glede na težo
nepravilnosti in/ali v
primeru ponovitve

Vir: Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES), 2010, str. 22-24.
Sodišče Evropskih skupnosti je v svoji sodni praksi potrdilo, da se pravila in načela
Pogodbe uporabljajo tudi za javna naročila, ki ne spadajo v področje uporabe direktiv o
javnih naročilih.
Ob oddaji javnih naročil, ki spadajo v področje uporabe Pogodbe ES, morajo naročniki iz
držav članic ravnati skladno s pravili in načeli, navedenimi v Pogodbi, predvsem o prostem
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pretoku blaga (člen 28 Pogodbe ES), o pravici do ustanavljanja (člen 43), o svobodi
opravljanja storitev (člen 49), o nediskriminaciji in enaki obravnavi, o preglednosti,
sorazmernosti in vzajemnem priznavanju. (Razlagalno sporočilo Komisije št. 2006/C
179/02 o zakonodaji Skupnosti).
Načela enake obravnave in nediskriminacije na podlagi nacionalnosti vključujejo
obveznost preglednosti, ki skladno s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti »vsebuje
zagotovitev določene mere obveščanja, ki zadostuje, da se trg storitev odpre za
konkurenco in se revidira nepristranskost postopkov v korist vsem potencialnim
ponudnikom«.
Neupoštevanje teh pravil in načel predstavlja tveganja za sklade Skupnosti, zato morajo
biti izvedeni finančni popravki nepravilnosti, ugotovljenih v pogodbah, za katere direktive
Skupnosti ne veljajo ali le deloma veljajo. Lestvice, ki se uporabljajo glede na vrsto
nepravilnosti, so:
Tabela 4: Korekcije, ugotovljene v pogodbah na kontroli na kraju samem

Št.

NEPRAVILNOST

OPIS

13

Neupoštevanje
ustrezne stopnje
obveščanja in
preglednosti
Naročila oddana
brez ustreznega
natečajnega
postopka, ne da bi
bilo to nujno
zaradi
nepredvidljivih
dogodkov ali (za
dodatne gradnje
ali storitve) zaradi
nepredvidenih
okoliščin
Uporaba
nezakonitih meril
za izbor in/ali
oddajo naročila

Pogodba, sklenjena brez
natečajnega postopka, kar pomeni
neupoštevanje načela
transparentnosti.
Glavna pogodba je bila sklenjena po
ustreznem natečajnem postopku,
sledila ji je ena ali več pomožnih
pogodb (v pisni obliki ali ne), ki je
bila sklenjena (ki so bile sklenjene)
brez ustreznega natečajnega
postopka, ne da bi bilo to nujno
zaradi nepredvidljivih dogodkov ali
(v primerih gradenj ali storitev)
zaradi nepredvidenih okoliščin, ki bi
take pogodbe upravičevale.

14

15

Uporaba nezakonitih meril, ki
odvračajo nekatere ponudnike zaradi
nezakonitih omejitev, določenih v
javnem razpisu (na primer
obveznost razpolaganja s podjetjem
ali predstavnikom v državi ali regiji,
ali določitev preveč specifičnih
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PRIPOROČENI
POPRAVKI
25% zneska
pogodbe

25 % zneska
pogodbe (pogodb),
oddane (oddanih)
brez ustreznega
natečajnega
postopka

10 % zneska
pogodbe. Ta znesek
se odvisno od
resnosti
nepravilnosti
lahko zniža na 5 %.

16

Kršitev načela
enake obravnave

tehničnih standardov, ki dajejo
prednost enemu samemu
gospodarskemu
subjektu).
Naročila, oddana ob upoštevanju
pravil o obveščanju, pri katerih pa
postopek oddaje naročila krši načelo
enake obravnave gospodarskih
subjektov (na primer, kadar naročnik
enostransko izbere kandidate, s
katerimi se pogaja, ali kadar enemu
od povabljenih kandidatov nameni
prednost pri obravnavi).

10 % vrednosti
pogodbe.
Ta znesek se
odvisno od resnosti
nepravilnosti lahko
zniža na 5 %.

Vir: Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES), 2010, str. 24.
Znesek finančnega popravka se izračuna glede na znesek, prijavljen Komisiji v zvezi s
pogodbo, ki jo nepravilnost zadeva. Odstotek ustrezne lestvice velja za izdatke, prijavljene
Komisiji za zadevno pogodbo. Praktični primer: znesek izdatkov, prijavljenih Komisiji za
pogodbo za gradnjo, oddano z uporabo nezakonitih meril za oddajo, je 10. 000.000,00
EUR. Veljavna korekcijska stopnja je 25 %, skladno z lestvico št. 6. Znesek, ki ga je treba
odšteti od izdatkov, prijavljenih Komisiji, je 2.500.000,00 EUR. Torej se sofinanciranje
Skupnosti zmanjša glede na stopnjo sofinanciranja ukrepa, pod katerim je bila zadevna
pogodba financirana.
Iz zgornjih tabel je moč razbrati, da so smernice Komisije, glede določenih nepravilnostih,
usmerjene predvsem v javna naročila. V primeru napačnega, nepopolnega ali
nepravilnega postopka oddaje javnega naročila, je predvidena 100 % korekcija finančnih
sredstev. Te korekcije povzemajo tudi slovenska Navodila organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, kar pomeni, da se kontrolorji
organa upravljanja osredotočijo predvsem na izvedena javna naročila. To ne pomeni, da
se drugih zadev ne preverja, ampak pomeni, da korekcije niso točno specificirane za
ostala področja. Kontrolor ima nekakšno »diskrecijsko« pravico, da se odloči ali gre za
manjšo kršitev, kjer se napiše ukrep in ga upravičenec v predpisanem roku odpravi ali pa
gre lahko za hujšo kršitev kjer je predvidena 100 odstotna korekcija, se pravi celotno
vračilo denarja.

3.5.6 Poročanje o nepravilnostih
Pristojni organi (neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa in
upravičenca) morajo organu upravljanja o nepravilnostih poročati ob koncu vsakega
četrtletja na osnovi pripravljenega poročila. Četrtletno poročilo o nepravilnostih, ki ga
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pristojna telesa posredujejo organu upravljanja obsega standardni dopis za poročanje o
nepravilnostih, ter iz obveznih prilog (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES), 2010).
Obvezna priloga standardnega dopisa je izpolnjena Zbirna tabela vseh nepravilnostih, iz
katere je razvidno, ali je prišlo do:
 nepravilnosti, ki so bile predmet začetne upravne ali sodne preiskave,
 nepravilnostih, ki so bile vključene v prejšnja poročila,
 nepravilnosti, za katere se upošteva takojšnje poročilo.
Kadar se nepravilnosti nanašajo na zneske, večje od 10.000 evrov, ki bremenijo proračun
Skupnosti, je potrebno izpolniti Standardni obrazec za poročanje o nepravilnostih (Urad
RS za nadzor proračuna, 2010).
Za vsako nepravilnost, ki se nanaša na zneske, ki so višji od 10.000 evrov se izpolni svoj
obrazec. Kadar se nepravilnosti nanašajo na zneske, manjše od 10.000 evrov, ki
bremenijo proračun Skupnosti, Standardnega obrazca za poročanje o nepravilnostih ni
potrebno izpolniti. Vseeno pa se podatki o nepravilnostih za zneske, manjše od 10.000
evrov, vključijo v zbirno tabelo skupaj s podatki o nepravilnostih za zneske, ki so višji od
10.000 evrov.
Uredba Komisije (ES) št. 2035/2005 v 4. členu pravi, da mora vsaka država članica takoj
poročati Komisiji in po potrebi drugim zadevnim državam članicam o vseh odkritih ali
domnevnih nepravilnostih, če obstaja bojazen, da bi lahko imele zelo hitro učinek zunaj
njenega ozemlja in kažejo na nove oblike nepravilnosti.
Če v četrtletju ni bila evidentirana nobena nepravilnost, o kateri bi bilo potrebno poročati,
morajo pristojna telesa obvestiti organ upravljanja v istem roku, kot je določen za
predložitev četrtletnega poročila. Pristojni organi (neposredni proračunski uporabnik v
vlogi posredniškega telesa in upravičenca) morajo organu upravljanja v obliki tabele
sporočiti kontaktno osebo na posameznem resorju, ki je odgovorna za poročanje o
nepravilnostih in vsako naslednjo spremembo odgovorne osebe.
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Slika 9: Potek poročanja o nepravilnostih
1. raven poročanja

2. raven

3. raven

MF
MG
MVZT
MK
MŠŠ

UNP

SVLR
(organ
upravljanja)

EK

PO

MzP
MDDSZ
MOP

predložitev izpolnjenega stand.dopisa
predložitev poročila
predložitev kopije poročila

MZ

MP

SVLR
tehnična
pomoč

Vir: Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES), 2010.
V kolikor pristojni organi (neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa
in upravičenca) organu upravljanja o nepravilnostih ne poroča ob koncu vsakega četrtletja
na osnovi tega navodila, organ upravljanja o tem obvesti Urad za nadzor proračuna in
posledično OLAF (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13.
členu Uredbe 1828/2006/ES).

3.5.7 Terjatve in povračila
Do izida novih Navodil ni bilo do sedaj nikoli natančno določeno, na kakšen način se lahko
izvede terjatev oziroma povračilo v proračun ob morebitni ugotovitvi kršitve.
Osnovni koraki za odpravljanje nepravilnosti, ki imajo finančne posledice (Navodila organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES):
POBOT - izplačila končnemu upravičencu še niso v celoti izplačana – za znesek
neupravičeno izplačanih sredstev na podlagi ugotovljene nepravilnosti se zmanjša(jo)
naslednji predloženi zahtevek oz. zahtevki za plačilo s strani končnega upravičenca.
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SKLEP O IZTERJAVI ZA VRAČILO NEUPRAVIČENO IZPLAČANIH SREDSTEV (na osnovi IOV
obrazca) – ko je zadnje izplačilo končnemu upravičencu že izvedeno ali v primeru zadnjih
zahtevkov, pri katerih pobot ni več možen.
Znesek se zavede v knjigo dolžnikov (skrbnik: Ministrstvo za finance – plačilni organ).
Pripravi se sklep o izterjavi. Sklep se pošlje končnemu upravičencu, ki mora v roku
navedenem na sklepu povrniti sredstva. Ko se prejme obvestilo o povrnitvi sredstev s
strani končnega upravičenca, se le to ustrezno evidentira v knjigi dolžnikov.
V primeru, da končni upravičenec ne povrne sredstev na podlagi sklepa o izterjavi, se
sproži nadaljnji upravni/sodni postopek skladno z nacionalno zakonodajo. Postopke v zvezi
z odpravljanjem nepravilnosti je po navodilih Komisije potrebno opraviti v 6 mesecih.
Vračila preveč izplačanih zneskov iz naslova operacije se izvajajo v skladu s smernicami
Ministrstva za finance – plačilnega organa in Postopkovnika za finančno upravljanje OU.
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4
TEŽAVE PRI IZVAJANJU PRVOSTOPENJSKE FINANČNE
KONTROLE

Ko omenjam težave, ki se pojavljajo pri izvedbi prvostopenjske kontrole, moram omeniti,
da se težave in ovire pojavljajo tudi globalno, na vseh ravneh izvajanja kohezijske politike.
Vse nastale težave na globalni ravni pa posredno vplivajo tudi na izvedbo prvostopenjske
kontrole.
Tako že Muhič (2008, str. 50) ugotavlja, da se največje rezerve skrivajo v izboljšanju

komunikacije med vsemi institucijami in med zaposlenimi v posameznih institucijah, ki so
vključene v izvajanje kohezijske politike v Sloveniji. V prihodnosti bo treba največ postoriti
prav na tem področju. Naslednje možnosti so v pripravi oz. poenostavitvi določenih
navodil, ki so bila in so spet preveč toga in neprilagojena razmeram na terenu, kar
posledično povzroča daljše postopke.
V nadaljevanju Muhič opozarja, da tudi predstavniki podjetij opozarjajo na preveliko
birokracijo ter da se z javnimi razpisi za sredstva zamuja oziroma tisti, ki so že objavljena,
pa so pogosto slabo pripravljena. Tukaj se pojavi ključno vprašanje: Kaj privede do slabih
razpisov, nekomunikacije med organi, nemotiviranost? Muhič vidi težave predvsem v
(Učinkovitost črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji, 2008, str. 49):
Tabela 5: Povzetek glavnih pomanjkljivosti in izboljšav v programskem
obdobju 2004–2006
POMANJKLJIVOSTI

IZBOLJŠAVE

neusposobljeni kadri

intenzivno izobraževanje

pomanjkanje kadrov

odobren kadrovski načrt za nove zaposlitve

fluktuacija kadrov

dodatki v višini 20 % za zaposlene za
določen čas

zapoznelost pri ZZP

dodatne zaposlitve kontrolorjev

nejasnost navodil

vse bolje pripravljeni instrumenti, jasnejša
navodila in usmeritve

slaba komunikacija

uvedba tedenskih operativnih sestankov

razvejen sistem izvajanja

poenostavitev s prenosom PT na OU –
aktivno vključevanje OU v izvajanje

Vir: Muhič, 2008.
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Za vse zgoraj navedene pomanjkljivosti, je Muhič navedel tudi možnost izboljšave oziroma
način, kako bi lahko težave odpravili. Do danes se je izvedla samo ena izboljšava in sicer
izdelala so se nova, bolj jasna in kvalitetna navodila, to so Navodila organa upravljanja za
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, ki so izšla maja
2010. Vse ostale izboljšave se niso izvedle, bodisi zaradi finančne krize, bodisi zaradi
pomanjkanja interesa.
Kot sem omenil na začetku, zgoraj omenjene težave posredno vplivajo tudi na Službo za
izvajanje kontrol in na samo izvedbo prvostopenjske kontrole. Zato bom v nadaljevanju
opisal tudi ostale težave, ki se pojavljajo neposredno med izvedbo kontrole in predstavil
težave na primeru iz prakse.

4.1 IDENTITETA »KONTROLE«
Ko omenjam »identiteto« kontrole, mislim predvsem na vrsto preverjanja, izvajanja
prvostopenjske kontrole. Spomnimo, da sem v poglavju 5.1 Oblike finančne kontrole v RS,
opisal tri vrste finančne kontrole, ki se izvajajo v RS, to so kontrola, revidiranje in
inšpekcija.
Kontrola je sprotno preverjanje operacije oziroma projekta, ki se vrši med samim
izvajanjem, medtem ko se revidiranje izvaja praviloma po zaključku projekta. Zato bi na
tem mestu izpostavil prvostopenjsko kontrolo organa upravljanja, ki se dejansko izvaja
»post festum«, se pravi po zaključku investicije, ker je to edino smotrno. Seveda navodila
dovoljujejo izvedbo kontrole tudi med izvajanjem operacije, samo s stališča smiselnosti je
izvedba med operacijo nesmiselna, saj opravlja 100 odstotno kontrolo že sam skrbnik
pogodbe, kateri po navadi po prvem zahtevku za izplačilo izvede tudi »preverjanje na
terenu«. Tukaj pa imamo nekakšen hibrid med kontrolo in revizijo, ker praktično
kontrolorji organa upravljanja lahko spremljajo operacijo od samega začetka do konca
oziroma se po navadi kontrola izvaja po zaključku, kjer se preveri realnost prijavljenih
stroškov in doseganje postavljenih ciljev.
Vendar zaradi tako zastavljenega sistema prvostopenjsko kontrolo opravlja organ
upravljanja, drugostopenjsko, se pravi revizijo, pa Urad za nadzor proračuna. Gre
pravzaprav za to, da kontrolorji »revidirajo« upravičenca in podajo morebitne popravljalne
ukrepe, medtem ko revizorji preverijo delovanje samih kontrol, katere izvajajo kontrolorji
organa upravljanja. Po potrebi in na podlagi poročil kontrolne enote OU, pa ponovno
revidirajo upravičenca.
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4.2 UMESTITEV KONTROLE V ZAKONODAJI
Eden izmed največjih problemov je po mojem mnenju definiranost prvostopenjske
kontrole in kontrolorja organa upravljanja v zakonodaji. Kaj želim s tem izpostaviti? Organ
upravljanja, kot hierarhično najvišji in najbolj odgovoren organ v izvajanju kohezijske
politike, je prav tako generalno odgovoren za pravilnost izvajanja operacij. Pravilnost
izvajanja pa nadzoruje Kontrolna enota organa upravljanja. Drži, da splošna slovenska
Uredba (UL RS, št. 31/2010) določa pristojnost izvajanja kontrole na kraju samem organu
upravljanja, ampak nikjer ni specifično določeno, kakšne so pristojnosti kontrolorja in
kolikšna so njegova pooblastila.
Na primer, revizorji imajo svoje pristojnosti in pooblastila določena z Zakonom o
revidiranju (ZRev-1; Ur.l. RS; št. 65/2008) in svoje delo opravljajo v skladu z revizorskem
kodeksom, kar pomeni samostojno in neodvisno. Po opravljenem revizijskem postopku
revizor poda »mnenje«, ki pa je za revidiranega obvezen in zavezujoč.
Na drugi strani imamo inšpektorje, ki svoje delo opravljajo skladno z Zakonom o
inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1; Ur.l. RS, št. 43/2007), kjer poleg ugotovitve kršitve
lahko podajo plačilni nalog oziroma odredijo začasno ali celo trajno blokado v primeru
hujše kršitve.
Prvostopenjska kontrola nima specialnega zakona, ki bi urejal status in pravice kontrolorja
pri preverjanju, kar pomeni, da ima oteženo delo, saj ni točno opredeljeno, kako široko in
globoke sme izvajati kontrolo.
Najlažje je dilemo kontrolorja predstaviti na primeru:
Kontrolor organa upravljanja izvede kompleksno kontrolo, državnega pomena, v podjetju,
kjer je večinski lastnik država. Pri pregledu se ugotovi, da obstaja sum nepravilnosti pri
izvedbi javnega naročila, vendar ne v samem postopku, kateri je izveden pravilno in
korektno, ampak pri določitvi meril in cene. Tukaj se pojavi problem: Ali sme kontrolor
podati predlog korekcije oziroma opozoriti na nepravilnost, ker gre za očitno
»manipuliranje« postopka, ter zahtevati ponovitev postopka? Nobena uredba ali navodila
tega ne predpisujejo in to je problem, na katerega opozarjam. V Poročilu o izvedeni
kontroli na kraju samem lahko kontrolor zapiše, da je postopek pravilen in v zakonskih
okvirjih, nikakor pa ni gospodaren, kar pa je tudi težko dokazljivo. Pojavi se vprašanje:
Kaj je potem smisel kontrole? Ali je smisel kontrole na kraju samem, da kontrolorji delamo
po sistemu videno in odkljukano ali je smisel, da gledamo posamezno operacijo kot celoto
in poskušamo zagotoviti, da se z državnimi sredstvi dela zelo transparentno in
gospodarno?
Da bi se v bodoče lahko izognili dilemi, kaj in kako narediti, vidim rešitev v določitvi ene
dikcije v Uredbi, kjer bi se natančno definiralo, da se morajo priporočila in ukrepi, katere
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predlaga kontrolor organa upravljanja bodisi odpraviti v celoti oziroma v primeru, da gre
za očitno nepravilnost (oz. tudi za goljufijo), se sredstva vrnejo v celoti.
Obstaja še ena praktična rešitev, ki bi lahko vnesla več discipline pri izvajanju nadzora nad
porabo sredstev, in sicer, da se v primeru ugotovljenih nepravilnosti s strani kontrolne
enote organa upravljanja o tem obvesti organ, ki pa je pristojen za dodelitev sankcij. To
se pravi, če gre za očitno goljufijo, se o tem obvesti Računsko sodišče ali policijo, če gre
za kartelne dogovore in prirejanje višine naročila, se o tem obvesti Urad za preprečevanje
korupcije oziroma Urad za varstvo konkurence. Problem, ki nastane, je nesodelovanje
državnih organov med seboj, ker do sedaj ni bilo takšne prakse oziroma ni bilo politične
volje.

4.3 (PRE)VELIKO ŠTEVILO ORGANOV, KI IZVAJAJO NADZOR
Naslednji problem, ki zelo otežuje izvajanje celotne kohezijske politike, skupaj z
nadzorom, je preveliko število organov, ki so »zadolženi« za izvajanje preverjanja nad
porabo sredstev. V poglavju 2.2, kjer so opisane posamezne vloge organov, ki sodelujejo
v postopkih izvajanja kohezijske politike in v postopku nadzora pri porabi sredstev, je moč
videti koliko organov sodeluje pri tem postopku.
Na ta problem opozarjajo tudi upravičenci, ki prejmejo sredstva, da je število kontrol
preveliko. Težava je v tem, da se lahko pri posameznem upravičencu izvede tudi do
sedem različnih kontrol s strani različnih organov, ki pa preverjajo iste zadeve. Naj
spomnim: tekom celotne operacije skrbnik pogodbe opravlja 100 % administrativno
kontrolo. Po potrebi izvede še preverjanje na terenu. Če ima posredniško telo, znotraj
organa, sistematizirano tudi svojo finančno kontrolo, le-ti izvedejo preverjanje. Če ta ista
operacija pade v vzorec analize tveganja, izvede kontrolo na kraju samem tudi organ
upravljanja. Na podlagi poročila organa upravljanja lahko revizijo izvede Urad za nadzor
proračuna in/ali Plačilni organ na Ministrstvu za finance. Na koncu pa lahko ta isti projekt
revidira še Evropska komisija.
Preveliko število podvojenih kontrol je v svoji reviziji ugotovilo tudi Računsko sodišče v
svojem Revizijskem poročilu – Kako preverjamo izplačila za evropski denar. Računsko
sodišče v poročilu ugotavlja naslednje pomanjkljivosti sistema notranjih kontrol, finančnih
kontrol in sicer (Revizijsko poročilo – Kako preverjamo izplačila za evropski denar, 2009):

1. Postopki in standardi preverjanj za sredstva državnega proračuna so s predpisi, ki
veljajo za vse neposredne proračunske uporabnike, zgolj okvirno opredeljeni. S
temi predpisi je določeno, da morajo neposredni proračunski uporabniki izvajalca
projekta v pogodbi zavezati k izvedbi projekta v skladu s predpisi, ki urejajo javno
financiranje, in da morajo podrobna pravila za finančno poslovanje in notranje
kontrole, vključno s postopki preverjanj izplačil, določiti sami. Tako je lahko v
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praksi toliko različnih načinov organiziranosti notranjih kontrol, kolikor je
proračunskih uporabnikov.
2. V ureditvi za sredstva državnega proračuna je predpisano upravno preverjanje
zahtevka za izplačilo, ki ga predložijo upravičenci, pregledi projektov na kraju
samem pa niso posebej predvideni. Ker revidiranci nimajo predpisanih enakih
postopkov preverjanj, obstaja tveganje, da se v praksi izvajajo preverjanja, ki se
med seboj lahko zelo razlikujejo, tako glede kakovosti kot količine opravljenih
preverjanj.
3. V ureditvi za evropska sredstva so upravna preverjanja vsakega zahtevka za
izplačilo, ki ga predložijo upravičenci, in pregledi posameznih projektov na kraju
samem določeni z nacionalno uredbo, navodili organa upravljanja za kontrole in
navodili organa upravljanja za instrumente. Za evropska sredstva se dodatno
glede na ureditev za sredstva državnega proračuna izvajajo kontrole po 13. členu,
to so administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, ter preverjanja, ki niso
opredeljena kot kontrole po 13. členu. Določeno je, da morajo biti administrativne
kontrole izvršene še pred izplačilom iz državnega proračuna, nekatera preverjanja,
ki niso opredeljena kot del kontrol po 13. členu, pa še pred potrditvijo
instrumenta.
4. Ker organ upravljanja pri načrtovanju organiziranosti upravljalnih preverjanj ni
posebej preverjal, kakšni postopki preverjanj že obstajajo v ureditvi za sredstva
državnega proračuna in ker ni predložil dokumentov, iz katerih bi bilo razvidno,
kakšne aktivnosti so bile pri načrtovanju izvedene, ocenjujemo, da vzpostavitev
upravljalnih preverjanj ni bila ustrezno načrtovana in da obstaja tveganje, da
stroški izvajanja teh preverjanj niso na najnižji ravni.
5. Dodatnih postopkov preverjanj, vzpostavljenih posebej za evropska sredstva, ne
izvajajo vedno organi, ki bi bili z vidika že določene odgovornosti za sredstva v
Zakonu o javnih financah za to najprimernejši. Preverjanja namreč izvajajo tudi
organi, katerih predstojniki niso odgovorni za ta proračunska sredstva, kar ni
določeno z Zakonom o javnih financah in povzroča podvajanje postopkov
preverjanj. Takšna ureditev bi bila primerna le, ko ta organ lahko bolj učinkovito
izvede preverjanja (na primer, ko Ministrstvo za finance preveri skladnost s pravili
državnih pomoči), in ko hkrati organ, katerega predstojnik je odgovoren za ta
proračunska sredstva, s formalnim sporazumom zaveže k izvajanju nalog drug
organ in zato sam tega dela preverjanj oziroma prenesenih nalog ne izvaja.
Formalni sporazum ni bil sklenjen v nobenem primeru. Zaradi ožje opredelitve
posredniškega telesa v nacionalni uredbi od opredelitve v evropskih uredbah
upravljalnih preverjanj ne sme izvajati agent, čeprav bi jih v skladu z evropsko
zakonodajo in z ureditvijo za sredstva državnega proračuna lahko. Postopke
preverjanj za evropska sredstva vedno izvaja več oseb kot postopke preverjanj za
sredstva državnega proračuna. Večina od teh dodatno vključenih oseb izvaja
79

preverjanja pri organih, katerih predstojnik ni odgovoren za sredstva, zato se
postopki preverjanj podvajajo. Na podlagi tega ocenjujemo, da dodatnih
postopkov preverjanj, vzpostavljenih posebej za evropska sredstva, ne izvajajo
vedno le osebe, ki bi bile za to najustreznejše.
6. Dodatnih postopkov preverjanj, vzpostavljenih posebej za evropska sredstva, ne
izvajajo vedno organi, ki bi bili z vidika že določene odgovornosti za sredstva v
Zakonu o javnih financah za to najprimernejši. Preverjanja namreč izvajajo tudi
organi, katerih predstojniki niso odgovorni za ta proračunska sredstva, kar ni
določeno z Zakonom o javnih financah in povzroča podvajanje postopkov
preverjanj. Takšna ureditev bi bila primerna le, ko ta organ lahko bolj učinkovito
izvede preverjanja (na primer, ko Ministrstvo za finance preveri skladnost s pravili
državnih pomoči), in ko hkrati organ, katerega predstojnik je odgovoren za ta
proračunska sredstva, s formalnim sporazumom zaveže k izvajanju nalog drug
organ in zato sam tega dela preverjanj oziroma prenesenih nalog ne izvaja.
Formalni sporazum ni bil sklenjen v nobenem primeru. Zaradi ožje opredelitve
posredniškega telesa v nacionalni uredbi od opredelitve v evropskih uredbah
upravljalnih preverjanj ne sme izvajati agent, čeprav bi jih v skladu z evropsko
zakonodajo in z ureditvijo za sredstva državnega proračuna lahko. Postopke
preverjanj za evropska sredstva vedno izvaja več oseb kot postopke preverjanj za
sredstva državnega proračuna. Večina od teh dodatno vključenih oseb izvaja
preverjanja pri organih, katerih predstojnik ni odgovoren za sredstva, zato se
postopki preverjanj podvajajo. Na podlagi tega ocenjujemo, da dodatnih
postopkov preverjanj, vzpostavljenih posebej za evropska sredstva, ne izvajajo
vedno le osebe, ki bi bile za to najustreznejše.
Ugotovitve Računskega sodišča so po mojem mnenju upravičena. Kot sem že omenil, se
je do danes izboljšalo samo to, da so se izdala nova splošna nacionalna uredba, Uredba o
izvajanju v RS (UL RS, št. 31/2010), in nova upravljalna navodila, Navodili organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES, s
katerima so se odpravile določene nepravilnosti.
Z novimi navodili so bolje definirane naloge vsakega organa posebej ter določeni okvirji
postopkov in standardi preverjanja. S temi posegi se poskuša poenotiti in standardizirati
izvajanje upravljalnih preverjanj (izvajanje upravljalnih preverjanj, kontrole po 13. členu,
dokumentiranje in sporočanje).
Osebno sem mnenja, da samo število preverjanj ni težava. Težava je vsebina preverjanja.
Če skrbnik pogodbe preveri 100 odstotno vse račune in s svojim Zbirnim poročilom
zagotavlja pravilnost nad preverjenim, ne vidim potrebe, da se ponovno preveri vse
račune. Vzeti je potrebno nek vzorec in preveriti del nastalih stroškov. V primeru
ugotovljenih napak, pa se vzorec razširi na ostale račune in izkaze. Tukaj prihaja do
določenih anomalij - na eni strani imamo ogromno število kontrol in preverjanj, kjer se
preverja pravilnost, transparentnost in upravičenost porabljenega denarja pri upravičencu,
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na drugi strani pa v primeru odkritja določene nepravilnosti ni organa, ki bi bil pristojen za
odpravo ali pa za podajo sankcije (opisane težave v prejšnjem poglavju).
Druga anomalija je ta, da ni neke ločnice, katere operacije morajo biti nujno preverjene,
katere pa ne. Je že res, da obstaja model analize tveganja, ki poda nek vzorec operacij, ki
predstavljajo tveganje, ampak do sedaj je ta vzorec bil nesmiseln, saj je v vzorec padlo
skoraj 75 odstotkov operacij mikro in malih podjetij, ker je bil postavljen faktor tveganja
»število subvencij, na katere se je upravičenec prijavil do sedaj«, ki je predstavljal visoko
tveganje.
Primer: podjetnik se prijavi na razpis, ki je bil prvič razpisan za mikro in mala podjetja, da
bo s pridobljenimi sredstvi kupil stroj, ki mu bo pomagal pri dvigu proizvodnje in znižanju
stroškov. Cena stroja je 10.000,00 €. Pri istemu podjetniku se izvede sedem različnih
kontrol, ker po analizi tveganja predstavlja visoko tveganje, kar za podjetnika pomeni
povečanje stroškov.
Na drugi strani pa imamo nek raziskovalni inštitut, ki svoje projekte prijavlja že od leta
2004, razvija in raziskuje nek nov patent ter prijavi raziskovalni projekt v višini
1.000.000,00 €. Pri tem upravičencu, ker ne predstavlja »tveganja« in ni padel v vzorec
analize tveganja, se izvede samo ena kontrola s strani skrbnika pogodbe.
Tabela 6: Vzorec analize tveganja za izvajanje kontrol na OPRR za leto
2009/2010
Skupna ocena AT
20
19
18
17
16
15
14
13
12
SKUPAJ

Število operacij z oceno
7
20
59
138
145
22
6
2
6
405

Delež v %
1,73%
4,94%
14,57%
34,07%
35,80%
5,43%
1,48%
0,49%
1,48%
100,00%

Vir: SVLR, Analiza tveganja, 2009.
Zgornja tabela prikazuje število ter delež operacij, ki padejo v vzorec analize tveganja,
glede na vnaprej določene dejavnike tveganja. Maksimalno število točk je 20.
Po vzorcu analize tveganja med najbolj tvegane padejo operacije iz prednostne usmeritve
»Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« (med prvih 10 je kar 6 operacij).
Vendar, če gledamo model prvih sto operacij (od skupno 405 operacij) v analizo tveganja
pade kar 76 operacij iz prednostne usmeritve »Spodbujanje podjetništva – Sofinanciranje
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nakupa nove tehnološke opreme«, kjer praviloma operacije ne presegajo vrednosti
150.000,00 €.
Tabela 7: Število operacij po prednostnih usmeritvah v analizi tveganja za OP
RR

Prednostna usmeritev
OP13.1.1.3
OP13.1.2.3
OP13.1.3.1
OP13.1.3.4
OP13.1.4.1

-

Spodbujanje podjetništva
Informacijska družba
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
Športno rekreacijska infrastruktura
Regionalni razvojni programi

SKUPAJ

Št.
operacij
76
1
15
1
7
100

Delež (%)
76,00%
1,00%
15,00%
1,00%
7,00%
100,00%

Vir: Avtorjevo delo.

Slika 10: Grafični prikaz števila operacij po prednostnih usmeritvah v analizi
tveganja

Vir: Avtorjevo delo.
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V letih 2009 in 2010 so kontrolorji organa upravljanja na področju Operativnega programa
za razvoj regij (OP RR) opravili 63 kontrol kot kaže tabela.
Tabela 8: Število opravljenih kontrol organa upravljanja na področju OP RR v
obdobju 1.10.2009 – 1.9.2010

EPD - Stara finančna perspektiva
OP13.1.1.3 - Spodbujanje podjetništva
OP13.1.3.1 - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
OP13.1.3.4 - Športno rekreacijska infrastruktura
OP13.1.4.1 - Regionalni razvojni programi

1
34
16
1
11

Delež
(%)
1,59%
53,97%
25,40%
1,59%
17,46%

SKUPAJ

63

100,00%

Prednostna usmeritev

Št. operacij

Vir: Avtorjevo delo.
Zgornja tabela prikazuje, da se je največ kontrol izvedlo na prednostni usmeritvi
OP13.1.1.3 – Spodbujanje podjetništva (kar 54 % vseh kontrol), kar pomeni, da se model
analize tveganja uspešno uporablja v praksi.
Kontrolorji pa, kot sem že omenil, lahko opravljajo tudi druge kontrole, ki niso v skladu z
analizo tveganja v primeru pojava suma goljufije ali na podlagi predloga skrbnika pogodbe
na posredniških telesih (npr. opravljena kontrola za staro finančno perspektivo, zaradi
prijave suma, ter povečanja števila kontrol na področju prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«, na podlagi prošnje posredniškega telesa).
Slika 11: Prikaz opravljenih kontrol na področju OP RR v obdobju 1.10.2009 –
1.9.2010

Vir: Avtorjevo delo.
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Postavljeni dejavniki tveganja so po mojem mnenju primerni, vendar bi bilo potrebno
model analize tveganja nastaviti tako, da se po potrebi lahko »utež« dejavnika spreminja,
ker samo tako lahko zagotovimo, da do zgoraj omenjenega neskladja ne bi prihajalo.
Menim, da bi moral biti model analize tveganja toliko fleksibilen, da bi lahko kontrolor sam
določil oziroma dodal najbolj kritične faktorje glede na dosedanje delovne izkušnje.
Vsekakor bi moral imeti faktor »višina investicije« večjo težo in določil bi novo utež; to je
»vrsta dejavnosti, ki jo izvaja upravičenec«. Menim namreč, da raziskovalno - razvojne
operacije predstavljajo večje tveganje kot npr. nakup tehnološkega stroja.

4.4 NEPOZNAVANJE
UPRAVIČENCA

PRAVIL

KOHEZIJSKE

POLITIKE

NA

STRANI

V prejšnjih poglavjih sem opisoval težave, ki so postopkovne narave oziroma težave v
samem sistemu in na strani kontrolorjev, ki posledično onemogočajo dobro izvedbo
preverjanja. V tem poglavju želim predstaviti težavo, ki se pojavi pri sami izvedbi kontrole
pri upravičencu, to pa je nepoznavanje pravil v postopku pridobivanja sredstev kohezijske
politike.
Za vsak javni razpis posredniška telesa (pristojno ministrstvo) pripravijo zelo podroben
razpis in razpisno dokumentacijo, kjer natančno definirajo vsa pravila, ki se jih mora držati
upravičenec v postopku pridobivanja sofinanciranih sredstev. V razpisni dokumentaciji je
natančno razloženo kaj je predmet razpisa, vsi roki, upravičeni stroški, ki so upravičeni do
sofinanciranja in vse obveznosti, ki jih mora upoštevati upravičenec tudi 5 let po koncu
operacije (to so pravila informiranja in obveščanja javnosti, pravila enakih možnosti,
okoljevarstvena pravila, ipd.).
Želim opozoriti na težavo, na katero lahko naletijo kontrolorji med samim izvajanjem
kontrole, to pa je, da upravičenec ne pozna niti ene svoje obveznosti. Bodisi zato, ker je
za razpis upravičenec najel tretjo osebo, ki je pripravila obrazce za prijavo na razpisu,
vendar je slabo ali pa sploh ni opozorila upravičenca na obveznosti, ki jih mora
izpolnjevati, bodisi zato, ker je izgubljen v vsej »poplavi« uredb in navodil.
Tukaj sicer ne poznam druge rešitve kot to, da upravičenec enostavno naštudira vsa
Navodila in jih dosledno upošteva. Vsak začetek je težak in čisto nič ni drugače tukaj,
vendar če upravičenec pridobi tudi do 50 odstotkov sofinanciranja za svoj projekt, sem
mnenja, da je dolžan zagotoviti vsaj ta minimum, ki je določen v razpisni dokumentaciji
brez izgovorov, da ni bil o tem seznanjen oz. da ni vedel.
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4.5 TEŽAVA: POLITIKA
Kjer je denar je moč, kjer je moč je nadzor in nadzor bi rada imela politika. Zakaj trdim,
da je politika problem? Logično je, da če država »sofinancira« operacije, gre deloma tudi
za politično voljo in odločitve, ampak težava se pojavi, ko ena politična struja, ponavadi
opozicija, ki je bila v preteklem mandatu v koaliciji in je praktično vzpostavila celotni
sistem, izrablja le-tega sebi v prid za nabiranje političnih točk. Velikokrat se v medijih
pojavljajo novice, da je črpanje »slabo« in da premalo izkoriščamo EU sredstva. Po drugi
strani pa pristojni organi odgovarjajo, da je sofinanciranje v polnem teku, saj je SVLR
potrdil za okoli 2,1 milijarde evrov sredstev, kar predstavlja slabih 44 % vseh
razpoložljivih sredstev (operacijski sistem ISARR; podatki so na dan 31.12.2009). Od
celotne vrednosti potrjenih sredstev je država do sedaj upravičencem izplačala približno
739 milijonov evrov zahtevkov za izplačilo. Od te vrednosti zahtevkov za izplačilo se je na
plačilni organ posredovalo za okoli 540 milijonov evrov zahtevkov za povračilo. Od vseh
prijavljenih 540 milijonov evrov pa je plačilni organ certificiral (t.j. predložil na Komisijo za
povračilo v državno blagajno) za slabih 189 milijonov evrov sredstev (operacijski sistem
ISARR; podatki so na dan 31.12.2009).
Lahko rečem, da sta obe zgoraj omenjeni trditvi glede črpanja sredstev pravilni, pa čeprav
sta nasprotni, ker je sistem pridobivanja sredstev povezan med seboj. Že v opisu sistema
sem omenil, da Slovenija »kreditira« upravičence iz lastnega proračuna in jih sofinancira
ter izvaja javne razpise. Drži, da smo porabili za približno 2,1 milijardi planiranih sredstev,
nato pa mora vsako posredniško telo, to so ministrstva in drugi organi, ki so v vlogi PT,
pripraviti zahtevke za povračila, na podlagi katerih se povrne denar iz evropskega
proračuna.
Pri tem pa ima Slovenija nekatere manjše težave, saj kljub neštetim kontrolam zahtevki
stojijo na plačilnem organu in se ne certificirajo za povračilo. Velikokrat zahtevki stojijo na
plačilnem organu neupravičeno zaradi določenih minimalističnih pomanjkljivosti, zato
zahtevki čakajo tudi leta za povračilo.
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Slika 12: Prikaz sistema povezanosti kohezijske politike

z
po
O

ija
ic

Vir: Avtorjevo delo
Težavo vidim predvsem v tem, da slovenska politika in državni organi nastopata namerno ali ne - neenotno in s tem znižuje kredibilnost ter zaupanje v sam sistem in v
organe, ki izvajajo tako kohezijsko politiko kot kontrolo.
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5
IZVAJANJE PRVOSTOPENJSKE KONTROLE V IZBRANIH
DRŽAVAH ČLANICAH

Tako kot v Republiki Sloveniji tudi v drugih državah članicah prejemajo evropska finančna
sredstva. Evropska finančna sredstva so, kot sem že omenil, primarno namenjena za
zmanjševanje razlik med regijami in med državami. Nekatere države članice zato (kot tudi
Republika Slovenija) prejemajo sredstva na državni ravni, ostale, bolj razvite države, pa
na regijski ravni. Vendar ne glede na to, na katerem nivoju se finančna sredstva
pridobivajo, je potrebno zagotoviti in izvajati prvostopenjske kontrole in bdeti nad porabo.
V nadaljevanju bom predstavil proces in način izvajanja prvostopenjske kontrole v drugih
izbranih državah članicah; poskušal bom opredeliti ali je sistem v drugih državah članicah
boljši ali slabši od slovenskega, ter predstavil uspešnost črpanja sredstev v posamezni
izbrani državi članici.

5.1 ITALIJA
Republika Italija (v nadaljevanju Italija) ima že zaradi svoje velikosti in teritorialne delitve
na province več »regijskih« organov upravljanja, ki skrbijo za izvajanje prvostopenjskih
kontrol. Kar 30 državnih organov ima status organa upravljanja v Italiji (Evropska
komisija, 11.7.2010), kar je bistvena razlika med Slovenijo in Italijo.
V skladu s 16. čl. Uredbe (ES) št. 1080/2006 je Italija ustanovila nacionalno kontrolno
enoto (Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, 2010).
5.1.1 Nacionalna kontrolna enota v Republiki Italiji
Kontrolorji v Službi za izvajanje prvostopenjske kontrole po 16. členu, ustanovljeni v
okviru Predsedstva Službe za evropske odnose in evropsko integracijo, morajo izvajati
kontrolo in preverjanje neodvisno od projektnih aktivnosti in finančnega poslovodenja ter
morajo biti usposobljeni za opravljanje preverjanja knjigovodskih listin.
Cilji kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES in 16. členu Uredbe 1080/2006/ES so
zagotoviti (Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, 2010):
 resničnost navedenih izdatkov za izvajanje projektov sofinanciranih iz strukturnih
skladov;
 skladnost stroškov projekta s pogoji, ki veljajo za zadevni Program in z veljavnimi
nacionalnimi predpisi in predpisi Skupnosti o upravičenosti izdatkov iz Strukturnih
skladov ter s pogodbo o sofinanciranju;
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 skladnost izvajanja projekta z nacionalnimi predpisi in predpisi Skupnosti, ki se
nanašajo na javna naročila, državno pomoč (vključno s pravili o združevanju
pomoči), varstvo okolja in enakost med spoloma.
Glavne naloge nacionalnega kontrolorja so, da:
 preveri zagotavljanje sofinanciranih izdelkov in storitev – vrsta, časovna
razporeditev in doslednost z odobrenim projektom (pogodba o sofinanciranju,
prijavnica za projekte, Program pobude Skupnosti);
 pregleda resničnost in upravičenost navedenih izdatkov projekta ob upoštevanju
vseh vidikov (čas in vsebina) programa (pogoji, navedeni v Pogodbi o
sofinanciranju, prijavnica za projekte, programsko dopolnilo;
 izvaja preglede na kraju samem;
 pripravi poročilo o kontroli v pisni obliki, s čimer se dokumentira opravljeno delo;
 preveri, če so se upoštevali nacionalni predpisi in predpisi Skupnosti o
upravičenosti, predvsem Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 in št. 1083/2006.
Za vsak projekt se mora zagotavljati revizijska sled na vseh ravneh. Vsi podatki in
dokumenti, ki so pomembni za določene nastale izdatke in plačila v okviru pomoči, morajo
biti izsledljivi, ravno tako morajo biti kadarkoli dostopni za pregled dokumentov ali pregled
na kraju samem.
Revizijska sled vključuje računovodsko evidenco o dejansko nastalih izdatkih, dokazila
(npr. računi), tehnične specifikacije in finančni načrt projekta, poročila, dokumentacijo v
zvezi z odobritvijo nepovratnih sredstev, postopki za razpis in oddajo naročil, pa tudi
poročila o preverjanjih izdelkov in storitev, sofinanciranih v sklopu projekta. Dokumenti
morajo biti na voljo za pregled s strani oseb ali organov, ki imajo pooblastila do pregleda
tovrstnih dokumentov, in sicer (Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, 2010):
 osebje OU/nacionalnega organa in plačilnega organa, ki obravnavajo zahtevke za
plačilo;
 služba, ki izvaja revizijo sistemov upravljanja in nadzora;
 osebe ali službe plačilnega organa ali službe, ki opravljajo drugostopenjsko
kontrolo;
 osebe ali službe, ki izdajo izjavo ob zaključku pomoči, in pooblaščeni uradniki
nacionalnih revizijskih institucij in Evropske skupnosti.
V revizijski sledi se mora zagotoviti preverjanje dodelitve in prenosa razpoložljivih sredstev
Skupnosti in nacionalnih sredstev. O natančni vsebini potrebnih informacij za revizijsko
sled se doseže dogovor v okviru operativnega programa. Vse ugotovitve kontrole je
potrebno evidentirati. Kontrolor mora celotno dokumentacijo arhivirati za vsak posamezen
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projekt posebej, na mestu z oznako OP. Dokumentacijo je potrebno hraniti še 5 let po
zaključku projekta oz. 3 leta po zaključku programa.
Prvostopenjska kontrola se odvija v dveh fazah:
1. administrativna kontrola in
2. kontrola na kraju samem.
5.1.2 Administrativna kontrola v Republiki Italiji
V fazi administrativne kontrole, kontrolorji pregledajo račune oz. druge listine enake
dokazne vrednosti in ostalo dokumentacijo kot zahtevano pri posamezni kategoriji
stroškov. Ostalo dokumentacijo kontrolorji preverijo med drugo fazo kontrole – kontrolo
na kraju samem. Kontrolor se na kraju samem samostojno odloči o velikosti pregledanega
vzorca dokumentacije.
Prvostopenjski kontrolni organi imajo nalogo, da preverijo, ali javni subjekti, subjekti
javnega prava in subjekti zasebnega prava spoštujejo pravila javnega naročanja. V
primeru, da kontrolor ugotovi kršitve sistema javnega naročanja, izdatki niso upravičeni.
Pri javnem naročanju mora vodilni partner/ projektni partner upoštevati postopek, ki je
opredeljen z zakonom o javnem naročanju v posamezni državi in/ali upoštevati zahteve
internega pravilnika, v kolikor ta določa strožje kriterije izbora. Kontrolorji morajo tudi
preveriti, ali upravičenci, tako javni kot zasebni, spoštujejo splošna načela uporabe javnih
sredstev, in sicer (Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, 2010):
 načelo varčnosti: dobrine, storitve ali dela je treba kupiti oziroma izvajati z
najmanjšimi možnimi sredstvi;
 načelo uspešnosti: doseženi rezultati morajo biti sorazmerni z uporabljenimi
sredstvi;
 načelo učinkovitosti: odnos med postavljenimi cilji in doseženimi cilji naj bo čim
boljši.
5.1.3 Kontrola na kraju samem v Republiki Italiji
Programska določila navajajo, da mora biti najmanj 1x v času izvajanja projekta
opravljena tudi kontrola na kraju samem. Kontrola se izvaja pri vsakem partnerju. V
primeru, da je skupna vrednost aktivnosti, ki jih izvede posamezen projektni partner, tako
kot izhaja iz odobrene prijavnice, višja od 1 milijona evrov, mora nacionalni kontrolor, pri
navedenem partnerju, opraviti vsaj dve kontroli na kraju samem.
Kontrola na kraju samem mora biti praviloma izvedena ob zaključku projektnih aktivnosti
partnerja. Kontrola na kraju samem se lahko izvede tudi predhodno, če je potrebno
preveriti realizacijo sofinanciranih aktivnosti.
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Nacionalni kontrolor praviloma pred izvedbo kontrole na kraju samem pravočasno seznani
upravičenca z datumom in obsegom kontrole. Kontrolo na kraju samem lahko kontrolor
izvede tudi nenapovedano, če to zahtevajo okoliščine. Kontrole na kraju samem praviloma
izvajata dva nacionalna kontrolorja.
Med potekom kontrole na kraju samem kontrolor izvede aktivnosti, ki so navedene v
kontrolnem listu “kontrole na kraju samem” (Priročnik za izvajanje prvostopenjske
kontrole, 2010). Posebno pozornost mora kontrolor nameniti preverjanju dejanskega
obstoja dobrin, storitev in del v okviru sofinanciranja, skladnosti originalnih dokumentov s
kopijami, izvajanju ločenega računovodstva in načinu arhiviranja dokumentacije ter
preverjanju upravičenosti splošnih administrativnih izdatkov. Kontrole na kraju samem
morajo biti izvedene na letni ravni v obsegu vsaj 20% od skupnih kontroliranih izdatkov.
V primeru, da se med izvajanjem prvostopenjske kontrole ugotovijo nepravilnosti, na
podlagi 2. čl. Uredbe (ES) št. 1083/2006 in razdelka 4 Uredbe (ES) št. 1828/2006, morajo
odgovorni organi izdelati poročilo na podlagi priloge »seznam o nepravilnostih«, tako da
navedejo (Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, 2010):
katero pravilo je bilo kršeno;
datum prvega podatka, iz katerega izhaja nepravilnost;
uporabljen postopek pri izvajanju nepravilnosti;
odgovarjajoči dokumenti o izdatkih;
morebitni dokazi o obstoju goljufije, v skladu s črko C 1. odst. 27. čl. Uredbe (ES)
št. 1828/2006;
 možnost, da nepravilnost zajema tudi tretje osebe, tako upravičence ali ne
upravičence Programa;
 znesek skupnih upravičenih stroškov, javnih prispevkov in ESSR, pri katerih je
ugotovljena nepravilnost.






Poročilo o kontroli preverjanja nepravilnosti je treba dostaviti upravičencu, pri katerem so
bili izdatki kontrolirani, in administrativni oblasti, za nadaljnji postopek sporočanja
nepravilnosti.

5.2 REPUBLIKA AVSTRIJA
Tako kot Italija ima Republika Avstrija (v nadaljevanju Avstrija) večje število organov
upravljanja, ki so deljeni bodisi na organ, ki vodi določen resor, bodisi na krajevno
pristojnost. Avstrija ima 15 organov upravljanja (Evropska komisija, 11.7.2010).
V skladu z Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, mora Avstrija, kot
vse ostale članice, izvajati nadzor nad porabo evropskih sredstev. Tako kot v Sloveniji, je
pravna podlaga za izvajanje preverjanja 13. člen Uredbe Komisije (ES) 1828/2006, katera
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vključuje dva ključna elementa, to je administrativna kontrola in kontrola na kraju samem
katere opravljajo kontrolorji.
Poleg teh dveh ključnih elementov, Avstrija v svojem notranjem priročniku (Manual on
verification and validation of expenditures) navaja še druge oblike preverjanja, kot so
preverjanje glavnega upravičenca, preverjanje s strani organa upravljanja ali skupnega
tehničnega sekretariata11 (v nadaljevanju STS) in preverjanje specifičnih področij, za
katere so zadolženi kontrolorji in organ upravljanja.
Organi oziroma delovna telesa, ki sodelujejo v prvostopenjski kontroli, so (Manual on
verification and validation of expenditures, 2010, str. 9):
 nacionalni regulatorji/kontrolorji (kontrolne enote);
 glavni upravičenec in
 organ upravljanja oziroma STS.

Nacionalni regulatorji/kontrolorji (preverjanje na ravni partnerja oziroma upravičenca)
Nacionalni kontrolor izvaja nadzor vseh računovodskih listin oziroma listin enakovredne
dokazne vrednosti. Nacionalni kontrolorji so pri svojem delu popolnoma neodvisni pri
sprejemanju odločitev in izvajanju kontrol. Glavne naloge nacionalnih kontrolorjev so
(Manual on verification and validation of expenditures, 2010, str. 10):
 preveriti, če so bila upoštevana nacionalna, regionalna pravila ter pravila Skupnosti
o upravičenosti;
 če je sofinanciran proizvod oziroma storitev dejansko dobavljen in realiziran ter, če
je v skladu s pogodbo o sofinanciranju;
 preveriti resničnost in upravičenost navedenih izdatkov projekta;
 izdaja poročila o opravljeni administrativni kontroli in
 opravi kontrolo na kraju samem ter izda poročilo o pregledih na kraju samem.
Delo nacionalnih kontrolorjev se usklajuje bilateralno oziroma z dvostranskimi srečanji,
katere organizira organ upravljanja oziroma STS v sodelovanju z drugimi nacionalnimi
regulatorji ali z drugimi programskimi organi.

Glavni upravičenci (preverjanje na delovni ravni)

11

14. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006 določa, da organ upravljanja po posvetu z državami
članicami, ki so zastopane na programskem območju, vzpostavi skupni tehnični sekretariat. Ta
pomaga enotnemu organu upravljanja, enotnemu revizijskemu organu in nadzornemu odboru pri
opravljanju njihovih nalog.
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Ko je operacija v okvirju operativnega programa odobrena, lahko upravičenec zahteva
povračilo upravičenih stroškov, določenih v posameznem javnem razpisu.
Glavni upravičenec dokazuje upravičenost stroškov s predložitvijo začasnega ali končnega
poročila o napredku izvedbe operacije in s predložitvijo vseh potrebnih dokazil, določenih
v posameznem javnem razpisu (Manual on verification and validation of expenditures,
2010, str. 10).
Da bi upravičenec zagotovil resničnost in pristnost priložene dokumentacije, mora le-ta že
sam izvajati sprotno kontrolo oziroma preverjanje. To stori tako, da:
 preveri vsa izdana poročila o napredku in s svojim podpisom jamči za resničnost
podatkov, ter
 preveri, če so doseženi vsi postavljeni cilji, določeni v pogodbi o sofinanciranju.

Organ upravljanja oziroma STS
Organ upravljanja je dolžan opraviti različna preverjanja in sicer (Manual on verification
and validation of expenditures, 2010, str. 10-11):
 Predhodno preverjanja (ex-ante preverjanje; preverjanje pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju);
 Preverjanje izvedbe nadzora glavnega upravičenca
 Izvedbo vzorčnega preverjanja na terenu
 Izvesti kontrolo pred končnim izplačilom.
Spodnja tabela povzema člen 13 in vsa preverjanja ter organe, ki opravljajo določeno
nalogo.
Tabela 9: Povzetek preverjanj po 13. členu v državi članici Avstriji

Vrsta kontrole

Postavke kontrol

Frekvenca izvajanja

Metoda in spremna
dokumentacija

NACIONALNI KONTROLORJI – preverjanje na ravni upravičenca
Preveri pravilnost
posredovanega zahtevka
za izplačilo;
Upravičenost izdatkov;
Ustreznost dokazov;

100 % kontrola vsakega
prejetega zahtevka;

Kontrolni list kontrolorja;
Izjava o pravilnosti
izdatkov in potrjenem
odhodku;

Realnost rezultatov in
Kontrola na kraju samem fizični napredek operacije;
Skladnost z nacionalnimi

Preverjanje vsaj enkrat
med samo operacijo za
vsak projekt posebej;

Kontrolni list kontrolorja;
Poročilo o opravljeni
kontroli;

Administrativna kontrola
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in evropskimi pravili;
Primerno shranjevanje
dokumentacije in druge
pomembne listine;
GLAVNI UPRAVIČENEC – preverjanje na operativni ravni

Pregledi operacij

Formalni pregled
dokumentacije;
Preveri in odgovarja, za
pravilnost vseh prijavljenih
stroškov;
Verodostojnost
dokumentacije na ravni
operacije;

Vsakič ko se izdaja
začasno ali končno
poročilo o napredku
operacije;
Pred izdajo končnega
zahtevka za izplačilo;

Kontrolni list
upravičenca;

Organ upravljanja/Skupni tehnični sekretariat – preverjanje na operativni ravni

Predhodno preverjanje

Preverjanje zahtevka za
izplačilo

Preveri se pravilnost
poslanih vlog
upravičencev ter preveri
vse formalne zahteve;

Ocenjevalni list
operacije;
Pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju;
Kontrolni list izvedenega
intervjuja z
upravičencem;

Formalni pregled
dokumentacije;
Preveri, ali so bili vsi
izdatki potrjeni s strani
imenovanih nadzornikov;
Pregled posredovanih
zahtevkov s strani
glavnega upravičenca;

Vzorčno preverjanje na
terenu;

Posebni vidiki, ki jih je
potrebno preveriti na
podlagi analize tveganja
na reprezentativnem
vzorcu operacij;

Preverjanje pred izdajo
končnega zahtevka za
izplačilo

Preverjanje izpolnitev
vseh določb iz pogodbe in
doseganje vseh
zastavljenih ciljev;

Vsakič, ko glavni
upravičenec izda
zahtevek za izplačilo;

Kontrolni list STS;

Kontrolni list STS;
Letni pregledi na podlagi
analize tveganja;
Poročilo o preverjanju na
terenu;

Vsakič ko se izda končno
poročilo upravičenca;

Vir: Manual on verification and validation of expenditures, 2010.

5.2.1 Preverjanje nacionalnih kontrolorjev
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Kontrolni list STS;

Uredba 1083/2006/ES, v 60 členu navaja, da je organ upravljanja odgovoren za

organiziranje in izvajanje oziroma implementiranje operativnih programov po načelu
dobrega gospodarja ter med drugimi funkcijami preveri resničnost in realnost
sofinanciranih proizvodov in storitev.
Državni oz. nacionalni nadzornik (kontrolor), ki izvaja preverjanje v skladu s 13. členom
Uredbe 1828/2006/ES, mora biti profesionalen, strokoven in usposobljen za preverjanje
prejetih dokumentov pri upravičencu. Vsak nacionalni kontrolor pripravi in podpiše
Poročilo o upravičenih stroških, s katerim potrdi pravilnost izkazanih stroškov. Pri tem
mora upoštevati kodeks in se zavedati, da ne sme (Manual on verification and validation
of expenditures, 2010, str. 16):
 biti kakorkoli v krvnem sorodstvu ali imeti zakonsko zvezo s prijaviteljem
upravičenih stroškov (se pravi z upravičencem), ter
 biti kakorkoli politično ali strankarsko vključen v delovanje upravičenca.
Od nacionalnih kontrolorjev se pričakuje, da imajo poglobljeno znanje za izvajanje
nadzora nad odhodki v okviru strukturnih skladov, zato so zahteve pri izbiri nacionalnih
kontrolorjev zelo visoke.

5.2.1.1 Izvajanje administrativne kontrole v Republiki Avstriji
Glavna naloga nacionalnega kontrolorja pri izvajanju administrativne kontrole je, da
preveri napredek oziroma poročila o napredku upravičenca, saj se lahko že iz poročil o
napredku ugotovi, če je upravičenec upravičen do priprave končnega poročila in podaje
zadnjega zahtevka za izplačilo, katero gre na STS.
Administrativna kontrola se izvaja v večih korakih (Manual on verification and validation of
expenditures, 2010, str. 17):
1. Odprtje »osebne« mape vsakemu upravičencu posebej (ime in številko zadeve se
določi na podlagi pogodbe o sofinanciranju).
2. Preveri se popolnost prijavne dokumentacije. Šele, ko je popolna celotna prijavna
dokumentacija, lahko kontrolor nadaljuje s kontrolo.
3. Upravičenec pošlje nacionalnem kontrolorju Poročilo o napredku operacije z vso
spremno dokumentacijo, določeno v Navodilih o izvajanju kontrole, vendar ne
kasneje kot v enemu mesecu po koncu obdobja za poročanje, določenega v
pogodbi o sofinanciranju.
4. Po prejemu Poročila o napredku (z vso spremljajočo dokumentacijo) nacionalni
kontrolor lahko odobri poročilo, pošlje v dopolnitev ali zavrne poročilo.
5. Kontrolor prav tako preveri prejete račune s strani upravičenca. Preveri, če so na
računih vsi potrebni žigi, podpisi in zakonsko zahtevane navedbe ter skladnost
posredovanega računa z razpisom.
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6. Kontrolor mora preveriti tudi skladnost obdobja upravičenosti operacije. To
pomeni, če so vsi posredovani računi znotraj okvira obdobja upravičenosti, določen
v Pogodbi o sofinanciranju.
7. Nacionalni kontrolor preveri tudi dobavo proizvodov oziroma realnost opravljene
storitve ter preveri doseganje ciljev, določeni v Pogodbi o sofinanciranju.
8. Ko je postopek preverjanja zaključen, kontrolor izpolni svoj interni kontrolni list in
pripravi izjavo o izdatkih ter ga s svojim podpisom in žigom ustanove potrdi.
Proces izvajanja administrativne kontrole se zaključi, ko nacionalni kontrolor upravičencu
pošlje nazaj podpisano izjavo o Potrjenih odhodkih, podpisan seznam računov ter original
račune, katere je prejel med izvedbo administrativne kontrole.
Administrativna kontrola se izvaja 100 odstotno, kar pomeni vsakič, ko kontrolor prejme
od upravičenca zahtevo za izplačilo skupaj s Poročilom o napredku.

5.2.1.2 Kontrola na kraju samem v Republiki Avstriji
Glavni namen kontrole na kraju samem je, da se preveri napredek operacije, kot je
predstavljena v Poročilih o napredku upravičenca. Kontrolo na kraju samem se opravi
enkrat v življenjskem obdobju operacije, vendar obvezno pred izdajo Končnega poročila o
napredku s strani upravičenca. Poročila kontrolorja o opravljeni kontroli na kraju samem
vsebujejo koristne informacije in opozorila, ki so podlaga organu opravljanja, da na
podlagi analize tveganja omogoči nadaljnji obisk, kadar je to potrebno. Bistvo kontrole na
kraju samem je pridobitev zadostnega števila dokazov, da se lahko poda razumno mnenje
o pregledani operaciji.
Avstrijska navodila priporočajo, da se izvajanje opravi v prvi polovici izvajanja operacije,
kar je nekoliko drugače kot pri nas, kjer je preverjanje s strani skrbnika pogodbe
nedoločeno oziroma se opravi po potrebi, medtem ko kontrolorji organa upravljanja
praviloma opravijo kontrole po zaključku operacije.
Kontrola na kraju samem se tudi izvaja v predpisanih korakih in sicer (Manual on
verification and validation of expenditures, 2010, str. 21):
1.
2.
3.
4.

Načrtovanje in priprava na kontrolo;
Obvestilo o nameri opravljanja kontrole;
Izvedba kontrole na kraju samem ter
Poročanje o izvedeni kontroli.

Namen in obseg kontrol na kraju samem je enak kot v našem sistemu. Tudi poročanje o
ugotovljenih nepravilnostih se izvaja na enak način, s to izjemo, da nacionalni kontrolorji,
poleg upravičencem, poročajo še STS.
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Vsak kontrolor napiše Poročilo o opravljeni kontroli na kraju samem, kjer popiše vse
ugotovitve in morebitne pomanjkljivosti ugotovljene med pregledom. Namen poročila je,
da se vodi revizijska sled pomanjkljivosti, saj v primeru, da se oceni, da je potrebna
dodatna kontrola, se le ta izvede na podlagi priporočil kontrolorja. Vse ugotovljene
nepravilnosti je potrebno odpraviti do izdaje končnega poročila. Če se nepravilnosti ne
odpravijo, se izvedejo predvidene korekcije, katere v poročilu napiše kontrolor.
5.2.2 Preverjanje organa upravljanja in skupnega tehničnega sekretariata
Organ upravljanja lahko s pogodbo prenese v izvajanje kontrole na STS. S prenosom se
zagotovi popolno spoštovanje pogodbe o sofinanciranju med državo in upravičencem.
Preverjanje organa upravljanja ali STS je posebna kontrola na ravni operacije, kjer poleg
že izvedenih nivojev kontrol nacionalnih kontrolorjev in glavnega upravičenca, izvedejo
preverjanje na še štirih nivojih in sicer (Manual on verification and validation of
expenditures, 2010, str. 22):





Predhodno preverjanje,
Preverjanje izvedbe nadzora glavnega upravičenca,
Vzorčno preverjanje na terenu in
Preverjanje pred izdajo končnega zahtevka za izplačilo.

5.2.2.1 Predhodno preverjanje (Ex-ante)
Glede na priporočila Evropske komisije, ki temelji na preteklih izkušnjah, je pozornost
namenjena krepitvi predhodne kontrole na ravni operacije z namenom preprečiti napake
še pred podpisom pogodbe o sofinanciranju in izvedbo operacije.
Postopek preverjanja se izvede ob prijavi upravičenca na projekt, kjer v prijavi podajo
oceno glede časa izvedbe operacije, kakovosti operacije in vseh odhodkov ter prihodkov
operacije. Bistvo predhodne kontrole je, da oceni, če so prijavljeni podatki pravilni in
predvsem realni in uresničljivi. V primeru nerealnih podanih podatkov lahko organ
upravljanja izloči tak projekt kot nerealen in kot neizvedljiv; s tem pa se izognemo
kasnejšim ugotovitvam in postopkom vračila sredstev.
Vzpostavitev predhodnega preverjanja temelji na 13. členu Uredbe 1828/2006/ES ki
določa, da se mora organ upravljanja prepričati o sposobnosti upravičenca izpolniti
določene pogoje pred sprejetjem sklepa o odobritvi finančnih sredstev (Manual on
verification and validation of expenditures, 2010, str. 22). Predhodno preverjanje je
sestavni del administrativne ustreznosti operacije in upravičenosti ocene projekta ter je v
pristojnosti vsakega regionalnega organa upravljanja. Predhodno preverjanje se izvaja v
dveh korakih (Manual on verification and validation of expenditures, 2010, str. 22-23):
Korak 1: Sprejetje operacije (projekta)
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Vsak pregledovalec s strani organa upravljanja ali STS poda svojo oceno na prijavljene
podatke v prijavnem obrazcu. Kot sem že omenil prej, se oceni realnost in zmožnost
izvedbe prijavljene operacije s strani upravičenca glede na določene cilje s strani organa
upravljanja.
Korak 2: Intervju pred podpisom pogodbe o sofinanciranju
Z upravičenci, katere operacije so pozitivno ocenjene v prvi fazi, se izvede intervju v obliki
pogovora. Korak 2 je zadnji korak pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Med
intervjujem pregledovalec/kontrolor izpolni kontrolni list. Rezultati tega pregleda in
kontrolnega lista so podloga za določanje vzorčnih kontrol.
Ex-ante kontrola se izvede vsakič ko se ocenjuje predlog operacije in pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju med organom upravljanja in upravičencem.

5.2.2.2 Preverjanje zahtevka za izplačilo upravičenca
Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo mora organ upravljanja preveriti ter STS zagotoviti, da
so bile vse kontrole izvedene in da je razmerje med deležem prispevka Skupnosti in
deležem nacionalnih oziroma regionalnih skladov v skladu s pogodbo o sofinanciranju
ohranjeno.
Kontrolo nad zahtevki za izplačilo izvedejo kontrolorji STS. Kontrola se izvaja 100 %, kar
pomeni pred vsakim zahtevkom za izplačilo. Kontrola se izvaja v večih korakih, isto kot
administrativno preverjanje nacionalnih kontrolorjev (opis v točki 5.2.1.1). V primeru
napak oziroma nepravilnosti se tak zahtevek bodisi zavrne, bodisi pošlje v popravek. V
nasprotnem primeru se ga potrdi in upravičencev zahtevek gre v izplačilo.

5.2.2.3 Vzorčno preverjanje na terenu
Organ upravljanja in STS imata možnost, da v sodelovanju z nacionalnimi regulatorji
oziroma kontrolorji opravijo preverjanje na terenu na podlagi analize tveganja in vzorca.
Nadzor vključuje fizični pregled izvirnih dokumentov, proizvodov ali storitev povezanih z
operacijo.
Smisel samega vzorčnega preverjanja na terenu s strani organa upravljanja ali STS je
(Manual on verification and validation of expenditures, 2010, str. 25):
 Izvajanje preverjanja na terenu na podlagi analize tveganja pred izdajo Končnega
poročila upravičenca o zaključku operacije;
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 Zagotavljanje nacionalnim kontrolorjem potrebne informacije in opozorila za
izvajanje dodatnih kontrol na kraju samem, kadar je to potrebno.
Preverjanje na terenu se najprej načrtuje in pripravi enoletni vzorec upravičencev. Vzorec
upravičencev se določi na podlagi predpisanega obrazca z določitvijo ponderjev ter na
podlagi intervjuja in poročila v predhodnem preverjanju.
Pred izvedbo preverjanja se najprej o namenu obvesti upravičenca, kateri je dolžan
zagotoviti dokumente in ustrezen prostor. Nato se izvede kontrola, kjer kontrolor STS
izpolni specifičen kontrolni list in o preverjanju napiše Poročilo, katero vsebuje (Manual on
verification and validation of expenditures, 2010, str. 26):





opis pregledanega vzorca;
rezultate pregleda
korektivne ukrepe in
priporočila.

Poročilo o opravljenem preverjanju se pošlje v vednost upravičencu ter nacionalnim
kontrolorjem, ki lahko na podlagi le-tega izvede dodatno kontrolo na kraju samem.

5.2.2.4 Preverjanje pred izdajo končnega zahtevka za izplačilo
Namen tega pregleda je zagotoviti izpolnjevanje vseh določb, določene v pogodbi o
sofinanciranju in preveriti, ali so vsi nacionalni ali regionalni prispevki plačani skladno s
pravili. Kontrola se izvaja 100 % t.j. vsakič, ko upravičenec izda Končno poročilo o
operaciji.
Preverjanje pred izdajo končnega zahtevka za izplačilo je zelo podobno preverjanju ob
vsakem izplačilu, vendar ima zaradi končnosti večjo težo, zato se izvede posebna kontrola
kjer kontrolor STS s svojim podpisom jamči za pravilnost končnega poročila in s tem vseh
predhodnih zahtevkov.
5.2.3 Specifična področja preverjanja v Republiki Avstriji
Pri specifičnih področjih preverjanja ni nobene razlike med Slovenijo in Avstrijo. Med
specifična področja preverjanja spadajo javna naročila, pravila državnih pomoči,
okoljevarstvena pravila in spoštovanje enakih možnosti (Manual on verification and
validation of expenditures, 2010, str. 27-32).
Vsako omenjeno področje je urejeno z domačo zakonodajo in to morajo upravičenci, pri
izvajanju operacij upoštevati, kontrolorji pa preveriti, da se ne krši.
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5.3 REPUBLIKA MALTA
V prejšnjih dveh poglavjih sem opisal sistema kontrol naših dveh sosed, Avstrije in Italije,
vendar zaradi svoje velikosti in daljšim članstvom v EU nista najbolj primerljivi s Slovenijo.
V ta namen sem se odločil za primerjavo opisati še sistem kontrole v državi članici, ki je
po velikosti, izkušnjah in načinu pristopa najbolj podobna naši državi – to je Republika
Malta (v nadaljevanju Malta). Malta ima, tako kot Slovenija, en organ upravljanja
(Evropska komisija, 2010), to je Urad predsednika Vlade Malte, ki centralizirano vodi
kohezijsko politiko. Urad predsednika Vlade se ukvarja s postopki finančnega nadzora pri
sofinanciranih izdatkih.
Okvir za ustrezno finančno upravljanje, nadzor in revizijo krovno določa splošna Uredba
Sveta 1083/2006 in izvedbena Uredba Komisije 1828/2006. Natančen opis sistema
kontrole pa določa interni, notranji akt oziroma priročnik, to je Manual of Procedures for
Projects Implementation Cohesion Policy 2007 Malta – Guide to Beneficiaries.
Priročnik jasno definira izvajanje prvostopenjske kontrole kot notranji nadzor za ohranitev
in zagotovitev ustreznega in dobrega finančnega upravljanja skladov (Manual of
Procedures for Projects Implementation Cohesion Policy 2007 Malta – Guide to
Beneficiaries, 2009, str. 61).
Cilji notranjega nadzora so (Fenech, 2009b):
 upravičenost,
 skladnost in
 veljavnost stroškov.
Ciljem notranjega nadzora sledijo vsi udeleženi pri izvajanju finančne kontrole, s tem pa
se zagotovi učinkovito in uspešno poslovanje, skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi ter
zanesljivost finančnega poročanja. V procesu kontrole sodelujejo sledeči organi:
upravičenec, organ upravljanja, organ za potrjevanje, resorno ministrstvo, posredniška
telesa, zakladnice. Spodnja slika prikazuje udeležence v postopku izvajanja kontrole in
stopnjo izvajanja kontrole:
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Slika 13: Predstavitev udeležencev in sistema kontrol v Malti

Upravičenec

Posredniško telo

Resorno

(Sheme državnih pomoči)

ministrstvo

Organ upravljanja

Zakladnice

Prvostopenj
ska
kontrola

Organ za potrjevanje

Drugostope
njska
kontrola

Revizijski organ

Vir: Fenech, 2009a.

5.3.1 Prvostopenjska kontrola in kontrola na kraju samem organa upravljanja
in posredniškega telesa v Republiki Malti
V skladu s členom 13 izvedbene uredbe in členu 60 (b) splošne evropske uredbe organ
upravljanja izvaja preverjanja pri vsakem zahtevku za povračilo. Kontrolorji organa
upravljanja izvede najprej administrativni pregled, s čimer zagotovi, da so vsi prijavljeni
stroški upravičenca skladni s pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi, ter v skladu s
Pogodbo o sofinanciranju. Kontrolor preveri predvsem vse postavke, katere so predpisane
v členu 13 Uredbe 1828/2006 in to so:






skladnost upravičenosti stroškov,
skladnost s pogoji v pogodbi o sofinanciranju,
veljavnost plačil in njene spremne dokumentacije,
preveri podatke vnesene v informacijski sistem s strani upravičenca in
spremlja neto prihodek (primanjkljaj) v financiranju.
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Tako kot v Sloveniji, se tudi v Malti prvostopenjska administrativna kontrola dopolnjuje s
kontrolo na kraju samem za katero je odgovoren organ upravljanja. Kontrola na kraju
samem je usmerjena predvsem na upravni, finančni (postopek preverjanje plačila) vidik in
obveščanje javnosti. V primeru operacij, ki se izvajajo v okviru socialnega sklada in kjer je
narava operacije taka, da se izvede enkratno (npr. seminarji, usposabljanja ipd.) se
preverjanje na kraju samem lahko izvede med samim izvajanjem. Organ upravljanja lahko
za specifično področje, kjer meni, da nima dovolj znanja in izkušenj, zaprosi za pomoč
zunanjega izvajalca (Manual of Procedures for Projects Implementation Cohesion Policy
2007 Malta – Guide to Beneficiaries, 2009, str. 61).
Slika 14: Organigram organa upravljanja v Republiki Malti

Vir: Fenech, 2009a.
Organ upravljanja lahko prenese nalogo, izvajanje kontrole na kraju samem, na
posredniška telesa. Kontrolo na kraju samem je potrebno izvesti vsaj enkrat v
življenjskem ciklusu projekta in o nameri obiska o tem obvestiti upravičenca vsaj en dan
prej. Upravičenec pa mora zagotoviti ustrezen prostor in celotno dokumentacijo.
Na kontroli na kraju samem se preveri:
 kopijo zahtevka za izplačilo,
 original pogodbo o sofinanciranju,
 vso podporno dokumentacijo za izvajanje operacije (analizo stroškov in koristi,
mnenja glede vpliva na okolje, vmesna poročila o izvajanju operacije, terminski
plan…),
 kopije dokumentov izvedbe vseh javnih naročil,
 kopije vseh računov,
 popis kupljene opreme in vso spremno dokumentacijo (transportni list, naročilnica,
dobavnica…),
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 dokumente o državni pomoči (če gre za državno pomoč),
 poročila o izvedeni administrativni kontroli,
 poročilo o nepravilnostih.
O vseh morebitnih ugotovitvah mora kontrolor seznaniti upravičenca že na kraju samem,
kateri mora biti med izvajanjem preverjanja stalno prisoten. Po pregledu na kraju samem
kontrolor pošlje osnutek poročila upravičencu, kjer je navedel vse ugotovitve, ukrepe in
priporočila. Upravičenec poda morebitne pripombe oziroma, če se s poročilom strinja ga
podpiše in vrne kontrolorju. Vse ugotovitve mora upravičenec odpraviti skladno z
določenim ukrepom. V primeru, da upravičenec ne odpravi pomanjkljivosti, se nadalje
črpanje in izplačila zaustavijo. Organ upravljanja lahko, če se mu zdi to potrebno,
kadarkoli izvede dodatno vzorčno preverjanje. Če je denarna pomoč dodeljena v okviru
shem državne pomoči, pa mora dodatno preverjanje na terenu izvesti tudi posredniško
telo, kjer poleg zgoraj določenega preveri, če je upravičenec upošteval pravila državnih
pomoči.
5.3.2 Prvostopenjska kontrola na kraju samem organa za potrjevanje
Čeprav ni obvezno po evropski Uredbi, lahko organ za potrjevanje izvaja kontrole na kraju
samem, če meni, da obstaja sum nepravilnosti oziroma potrebuje zagotovilo o pravilnosti
operacije. O nameri kontrole o tem obvesti upravičenca, od katerega se pričakuje, da bo
polno sodeloval pri izvedbi kontrole (Manual of Procedures for Projects Implementation
Cohesion Policy 2007 Malta – Guide to Beneficiaries, 2009, str. 63).
Celotni sistem črpanja, izplačil in sistem prvostopenjske kontrole je zelo podoben našemu
sistemu. Spodnja slika prikazuje celoten postopek od zahtevka za izplačilo do povračila
(Fenech, 2009a).
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Slika 15: Proces izplačil v Republiki Malti

Vir: Fenech, 2009a.

5.4 SKLEP POGLAVJA
Če na grobo opredelimo primerjavo med sistemom kontrole v Sloveniji in med opisanimi
sistemi drugih držav članic (Italije, Avstrije in Malte), lahko ugotovimo, da so sistemi
podobni. Podobni pa so zato, ker jih zavezuje k skupnemu, enotnemu obravnavanju in
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pristopu k stvari enotne evropske uredbe, to pa sta predvsem splošna Uredba 1828/2006
in izvedbena Uredba 1083/2006, ki sta za vse države članice enako zavezujoče.
Seveda uredbi predpisujeta samo okvir kontrolnega sistema, sam potek, naloge in izvedbo
pa predpisuje vsaka država članica posebej, in ravno tu se pojavijo manjše razlike.
Tabela 10: Povzetek sistema in primerjava finančnih kontrol Slovenije, Italije,
Avstrije in Malte

SLOVENIJA

Organi oziroma
delovna telesa, ki
sodelujejo v
prvostopenjski
kontroli

Stopnja (ali raven)
ter vrsta finančnega
nadzora (kontrol)

 Organ upravljanja,
 Posredniško telo,
 Agent,
 Plačilni organ.

ITALIJA
 OU oz. nacionalni
organ,
 Plačilni organ,
 Revizijska služba,
sistema upravljanja
in nadzora.

Prvostopenjska
kontrola

Prvostopenjska
kontrola

 Administrativna
kontrola
 Kontrola na kraju
samem

 Administrativna
kontrola
 Kontrola na kraju
samem

Drugostopenjska
kontrola

Drugostopenjska
kontrola

 Revizija

 Revizija

AVSTRIJA

MALTA

 Nacionalni
kontrolorji,
 Glavni upravičenec,
 Organ upravljanja,
 STS.

 Upravičenec,
 Posredniško telo,
 Resorna
ministrstva,
 Organ
upravljanja,
 Organ za
potrjevanje,
 Zakladnice.

Preverjanje na ravni
upravičenca –
kontrolna enota

Prvostopenjska
kontrola ali
notranji nadzor

 Administrativna
kontrola
 Kontrola na kraju
samem

 Administrativna
kontrola
 Kontrola na kraju
samem

Preverjanje na
operativni ravni –
Upravičenec

Drugostopenjska
kontrola
 Revizija

Kontrola prenesenih
nalog

 Pregledi operacij
Preverjanje na
operativni ravni –
Organ upravljanja ali
STS
 Predhodno
preverjanje
 Preverjanje zahtevka
za izplačilo
 Vzorčno preverjanje
na terenu
 Preverjanje pred
izdajo končnega
zahtevka
 Revizija
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Vzorec preverjanja
prvostopenjske
kontrole

Administrativna
kontrola:
 100 %
Kontrola na kraju
samem:
 na vzorcu, podlaga
analiza tveganja;
vzorec ne sme biti
manjši od 5 % vseh
operacij;

Administrativna
kontrola:
 100 %

Administrativna
kontrola:
 100 %

Administrativna
kontrola:
 100 %

Kontrola na kraju
samem:
 najmanj 1x v času
izvajanja projekta;
 če je višina operacije
nad 1 mio € vsaj 2x;

Kontrola na kraju
samem:
 najmanj 1x v času
izvajanja projekta;

Kontrola na kraju
samem:
 najmanj 1x v
času izvajanja
projekta;

Pregledi operacij:
 100 %

Kontrola prenesenih
nalog:
 na vzorcu; vzorec
določi kontrolor sam;

Predhodno preverjanje:
 100 %

 kontrola se izvede po
potrebi;

Preverjanje zahtevka za
izplačilo:
 100 %
Vzorčno preverjanje na
terenu:
 na podlagi letnega
vzorca
Preverjanje pred izdajo
končnega zahtevka za
izplačilo
 100 %

Število organov
upravljanja

1

30

15

1

Vir: Avtorjevo delo.
Iz zgornje tabele je razvidno, da obstajajo manjše razlike predvsem v številu organov
upravljanja in v stopnji ter vrsti izvajanja kontrole. Najbolj izstopa Avstrija, saj ima po
mojem mnenju najbolj razvejan in najbolje definiran sistem izvajanja kontrole.
Ob tem se poraja vprašanje, kako bi preverili uspešnost in kvaliteto posameznega
kohezijskega sistema in posamezen kontrolni sistem.
Ena možnost je, da se primerja število prijavljenih in ugotovljenih nepravilnosti pri
Evropski komisiji. Evropska komisija izda letno poročilo, s katerim poroča Evropskemu
parlamentu in Evropskemu sodišču stanje izvajanja evropske kohezijske politike,
predvsem pa poroča o nepravilnostih ter o metodah njihovega odkrivanja.
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Zato je smiselno najprej predstaviti vrste metod odkrivanja nepravilnosti, ki jih navaja
Evropska komisija v svojih poročilih.
Slika 16: Metode odkrivanja pri državah članicah - 2009

LEGENDA:
Primarni pregledi
Naknadni nadzor
Prostovoljna prijava
Vir: Statistical Evaluation of Irregularities- Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy,
Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2009, 14.7.2010.
Iz zgornje slike je možno razbrati, da Evropska komisija pridobiva informacije o metodah
odkrivanja nepravilnosti (in goljufij) na tri načine:
 Primarni pregledi:

To so prvostopenjske kontrole; ugotovitve nacionalnih kontrolorjev in vseh ostalih
oseb, ki sodelujejo v prvostopenjski kontroli.
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 Naknadni nadzor:

To so drugostopenjske kontrole oziroma revizije tako nacionalnih kot evropskih
revizijskih organov.
 Prostovoljna prijava:

Najmanj razširjena metoda. Prostovoljna prijava pomeni, da upravičenci sami
prijavijo nepravilnost.
Iz zgornje slike je razvidno, da Slovenija največ nepravilnosti odkrije (okrog 75 %) na prvi
stopnji nadzora. Zato lahko z zagotovostjo rečem, da notranji državni nadzor oziroma
prvostopenjska finančna kontrola v RS deluje in se izvaja uspešno. 24 odstotkov
nepravilnosti ugotovijo razni nacionalni in evropski revizorski organi, zelo majhen delež
(nekje 1 %) pa je samoprijav.
Podobne metode odkrivanja ter uspešnost pri odkrivanju imajo v Malti, ki je tako
sistemsko kot organizacijsko zelo podobna Sloveniji.
Italija ima, po metodi odkrivanja nepravilnosti, delež primarnih pregledov (prvostopenjskih
kontrol) in naknadnih nadzorov (revizij) izenačen (približno 50-50 odstotkov).
Izjema v mojem primerjalnem vzorcu je Avstrija, ki večino svojih nepravilnosti ugotovi in
prijavi šele v postopkih naknadnih nadzorov (skoraj 85 %), medtem ko je prvostopenjskih
ugotovitev in samoprijav zelo malo (približno 15 %).
Na podlagi zgornje interpretacije je težko podati oceno, kdo ima oziroma izvaja boljši
nadzor nad porabo sredstev. Če pogledamo celotno sliko in vse države članice je na grobo
moč razbrati, da stare članice (Avstrija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Belgija)
ugotavljajo več nepravilnosti po metodi naknadnega nadzora, medtem ko imajo »nove«
članice (Slovenija, Malta, Romunija), ki so pristopile k izvajanju kohezijske politike v letu
2004, bolj razširjeno metodo primarnih, prvostopenjskih pregledov.
Evropska Komisija v nadaljevanju letnega poročila bolj podrobno povzema najpogostejše
metode odkrivanja nepravilnosti (top 10) in z njimi povezane odkrite količine.
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Tabela 11: Najpogostejše metode odkrivanja nepravilnosti

EU-25

Frekvenca

Delež
skupaj

Vrednost
ugotovljenih
nepravilnosti

Delež
skupaj

Povprečni
znesek na
nepravilnost

Opis metode

Število N

%

EUR

%

EUR

Nacionalni upravni
ali finančni nadzor

1031

20,9

240.359.499,00

19,6

233.132,00

Pregled dokumentov

602

12,2

36.657.940,00

3,0

60.894,00

Druga dejstva

563

11,4

85.272.768,00

7,0

151.461,00

Kontrola na kraju samem

463

9,4

80.196.910,00

6,5

173.211,00

Administrativna kontrola

363

7,4

63.662.639,00

5,2

175.379,00

Druge kontrole

230

4,7

222.730.486,00

18,2

968.393,00

Notranja kontrola podjetja

137

2,8

50.781.510,00

4,1

370.668,00

Nenapovedana
(rutinska)kontrola

129

2,6

17.898.296,00

1,5

138.746,00

Naknadna (revizijska) kontrola

123

2,5

7.081.180,00

0,6

57.571,00

Samoprijava

96

1,9

5.917.166,00

0,5

61.637,00

Vmesni seštevek TOP 10

3.737

75,8

810.558.394,00

66,2

216.901,00

SKUPAJ vse metode

4.931

100,0

1.224.427.269,00

100,0

248.312,00

Vir: Statistical Evaluation of Irregularities- Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy,
Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2009, 14.7.2010.
Najpogostejše metode odkrivanja nepravilnosti (TOP 10) predstavljajo skoraj 76 % vseh
prijavljenih in ugotovljenih nepravilnosti vseh metod. Kontrola na kraju samem,
administrativna kontrola in pregled dokumentacije so metode, ki skupaj predstavljajo 29
%, kar pomeni, da se z metodami prvostopenjske kontrole ugotovi tretjina vseh
nepravilnosti. Z naknadno kontrolo (ang. EX-post control) se ugotovi samo 2,5 % vseh
nepravilnosti.
Zgornja tabela dokazuje, da se v skupnem merilu (EU-25) največ nepravilnosti ugotovi na
nacionalni, upravno-finančni ravni in s prvostopenjsko kontrolo, kar pa na moj primerjalni
vzorec (Slovenija, Italija, Avstrija, Malta) ne vpliva.
Menim namreč, da ima vsaka država članica razvit svoj sistem, kjer bolj ali manj uspešno
preprečuje goljufije in ugotavlja nepravilnosti, zato bom le-te, katere so bile ugotovljene
bodisi s strani države članice mojega vzorca bodisi s strani evropske revizije, prikazal v
nadaljevanju.
Evropska komisija deli »prekrške« v dve skupini in sicer:
 Nepravilnosti;
 Sum goljufije oziroma goljufije.
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Kot sem omenil že v poglavju 3.5.6 »Poročanje o nepravilnostih«, je nepravilnosti za
zneske večje od 10.000 evrov, ki bremenijo proračun Skupnosti, potrebno prijaviti na
Evropski urad za boj proti goljufijam (ang. OLAF). Za vse ostale nepravilnosti, ki so
manjše od 10.000 evrov, pa je potrebno voditi register nepravilnosti, katere se ob
zaključevanju finančnega obdobja prav tako posreduje na OLAF. Evropska komisija nato
pri pripravi svojega letnega poročila upošteva ugotovljene nepravilnosti in sume goljufij
prijavljene na OLAF višje od 10.000 evrov ( Urad RS za nadzor proračuna, 2009, str. 22).
Tabela 12: Ugotovljene nepravilnosti, višje od 10.000 evrov po četrtletjih v RS,
prijavljene na OLAF

Zaporedna
številka
ugotovljene
nepravilnosti
ali goljufije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Četrtletja v 2009

1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje
Četrtletje

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Vrsta
sklada

Organ, pri kateremu je
bila ugotovljena
nepravilnost

ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESS
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR
ESRR

SVLR kot PT (RR)
INTERREG
INTERREG
MG (EPD)
MG (EPD)
MG (EPD)
MG (EPD)
MG (EPD)
MG (EPD)
MG (EPD)
MŠŠ
SVLR kot PT (RR)
SVLR kot PT (RR)
INTERREG
MzP
MzP
INTERREG (S-A)
SVLR kot PT (RR)
SVLR kot PT (RR)
SVLR kot PT (RR)
SVLR kot PT (RR)
INTERREG (S-M-H)
INTERREG (S-M-H)
MG (NFP)

Vir: SVLR, 2010.
Zgornja tabela prikazuje ugotovljene nepravilnosti in goljufije, višje od 10.000 evrov, po
četrtletjih pri posameznemu državnemu organu. Med prijavljenimi nepravilnostmi so celo
operacije, ki so se izvajale v stari finančni perspektivi (2. četrtletje – MG EPD), kar nam
lahko pove, da so se postopki dokazovanja vlekli več let. To pomeni, da se na »letni«
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ravni na OLAF poroča o vseh dokazanih nepravilnostih v vseh predhodnih letih in ne samo
za eno leto nazaj. Tudi, če pogledamo primerjavo ugotovljenih nepravilnosti višjih od
10.000 evrov, po vrsti sklada, je kar 23 nepravilnosti iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in samo 1 nepravilnost iz Evropskega socialnega sklada - kar je razumljivo, saj so
pri ESRR prijavljeni projekti, kjer nastanejo večinoma gradbeni stroški, kateri hitro
presežejo prag 10.000 evrov, medtem ko imamo na ESS predvsem opravka s stroški iz
naslova plač, subvencij ter raziskav, kateri le redko presežejo prag.
Za nepravilnosti nižje od 10.000 evrov se vodi tabela nepravilnosti oziroma register
nepravilnosti, ki se ga ob zaključevanju finančne perspektive posreduje na OLAF in
ugotovitve predstavi v posebnem Poročilu o zaključevanju finančne perspektive (Navodila
za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije, 2007, str. 6-7).
Slovenija zaključuje s prvim finančnim obdobjem, to je finančno obdobje 2004 – 2006, in
v tem času je bilo na ESRR potrjenih in registriranih 993 nepravilnosti.
Seveda je bilo ugotovljeno bistveno večje število nepravilnosti, katera pa so se odpravila s
popravljalnimi ukrepi. Tista, ki niso bila odpravljena, so zabeležena v register. V register
so se beležile nepravilnosti glede na vsebino, zato je register pripravljen po principu
šifranta, delno povzet po šifrantu nepravilnosti, katerega je pripravil Urad RS za nadzor
proračuna.
Tabela 13: Ugotovljene nepravilnosti nižje od 10.000 evrov razdeljene po vrsti
nepravilnosti (ESRR) za finančno obdobje 2004 – 2006

Št.
ugotovljenih
nepravilnosti

Šifra

Šifrant nepravilnosti

102
104
105
199
201
206
207
210
211
299
303
325
741
999
SKUPAJ

NEPRAVILNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
IZKAZI NISO PREDLOŽENI
NAPAKE IZRAČUNA
DRUGI PRIMERI NEPRAVILNEGA KNJIGOVODSTVA
DOKUMENTOV NI ALI SO NEPOPOLNI
NEZADOSTNA POTRDILA
NEPRAVILEN OZIROMA NEPOPOLN ZAHTEVEK ZA POMOČ
SPREMNIH LISTIN NI ALI SO NEPOPOLNE
NEUSTREZNE SPREMNE LISTINE
DRUGI PRIMERI NEUSTREZNIH DOKUMENTOV
NETOČNA VREDNOST
NEUPRAVIČENI IZDATKI/STROŠKI
NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
DRUGE NEPRAVILNOSTI

Vir: Avtorjevo delo.
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43
70
56
7
321
13
1
9
1
0
6
49
1
416
993

Odstotek
ugotovljenih
nepravilnosti
4,33%
7,05%
5,64%
0,70%
32,33%
1,31%
0,10%
0,91%
0,10%
0,00%
0,60%
4,93%
0,10%
41,89%
100,00%

Iz tabele 13 je razvidno, da je bil največji delež (skoraj 42 %) nepravilnosti opredeljen
pod klasifikacijsko oznako 999 »Druge nepravilnosti«. Do tega je prišlo, ker so v ta
register skupaj zbrane nepravilnosti ugotovljene na administrativnem preverjanju in
ugotovitve na kontroli na kraju samem. Nekatere nepravilnosti, ki so ugotovljene na
terenu, je težko opredeliti oziroma je lahko prišlo do številnih različnih situacij, da
enostavno ni bilo moč vseh opredeliti. Druga velika kategorija pa so nepravilnosti,
večinoma ugotovljene na administrativni kontroli, to je šifra 201 »Dokumentov ni ali so
nepopolni« (skoraj 33 %). Preostalih 25 % pa predstavljajo vse ostale nepravilnosti.
V nadaljevanju pa bom prikazal podatke, katere je v svojem letnem poročilu za leto 2009
predstavila Evropska komisija za izbrane države članice v vzorcu.
Tabela 14: Primerjava števila nepravilnosti med Slovenijo, Avstrijo, Italijo in
Malto v letu 2009

Primerjalni vzorec
EU-4

Št.
nepravilnosti

Skupaj višina
nepravilnosti

Stopnja
nepravilnosti
(IrR)12

Plačila iz evropske
blagajne

Država članica

N

EUR

%

EUR

SLOVENIJA

20

8.456.158,00

3,67

230.630.890,00

AVSTRIJA

242

29.103.844,00

1,71

1.702.661.450,00

ITALIJA

3.252

722.891.377,00

2,56

28.217.042.730,00

MALTA

10

1.387.088,00

2,27

61.212.112,00

SKUPAJ št. vseh nepravilnosti
in goljufij (EU-25)

20.355

3.339.832.060,00

1,59

210.048.325.391,00

12

IrR – ang. irregularity rate. Stopnja nepravilnosti se izračuna kot razmerje med višino
ugotovljenih nepravilnosti (izražena v EUR) in višino izplačil iz evropske blagajne (v EUR).
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Tabela 15: Primerjava števila goljufij in suma goljufij med Slovenijo, Avstrijo,
Italijo in Malto v letu 2009

Primerjalni vzorec
EU-4

Št.
goljufij

Skupaj višina
goljufij

Stopnja
goljufij (FrR)13

Plačila iz evropske
blagajne

Država članica

N

EUR

%

EUR

SLOVENIJA

4

50.801,00

0,02

230.630.890,00

AVSTRIJA

4

103.586,00

0,01

1.702.661.450,00

ITALIJA

1.131

320.120.863,00

1,13

28.217.042.730,00

MALTA

0

0,00

0,00

61.212.112,00

SKUPAJ št. vseh nepravilnosti
in goljufij (EU-25)

2.234

529.611.801,00

0,25

210.048.325.391,00

Vir: Statistical Evaluation of Irregularities- Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy,
Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2009, 14.7.2010.
Zgornji tabeli prikazujeta število ugotovljenih in prijavljenih nepravilnosti in goljufij
izbranih držav članic. Iz tabel lahko razberemo, da je po podatkih iz letnega poročila
Evropske komisije v Sloveniji prijavljenih in ugotovljenih skupaj 24 nepravilnosti in goljufij,
kar je točno toliko, kolikor smo le-teh prijavili na OLAF. Če pogledamo najprej prijavljene
nepravilnosti, lahko vidimo, da je stopnja (odstotek) prijavljenih nepravilnosti najvišji v
Sloveniji, najnižji pa v Avstriji.
Vendar moram opozoriti, da se stopnja nepravilnosti izračuna kot razmerje med višino
prijavljenih nepravilnosti (v RS 8.456.158,00 EUR) in z višino plačil iz EU (v RS
230.630.890,00 EUR). Drugače povedano: imamo zelo nizko število prijavljenih
nepravilnosti (samo 20), vendar z zelo visoko korekcijsko vrednostjo glede na vsa izplačila
iz evropske blagajne.
Če podatek primerjam z Italijo, katera je prijavila oziroma so evropski organi ugotovili zelo
visoko število nepravilnosti (kar 3.252), ki predstavlja, glede na vse prijavljene
nepravilnosti vseh držav članic, kar 16 % vseh nepravilnosti, vendar zaradi razmerja med
vrednostjo izraženih nepravilnosti in vseh izplačil iz EU (teh je v Italiji zaradi kmetijskega
in pomorskega sklada kar 28.217.042.730,00 EUR) je razmerje nižje kot v Sloveniji (samo
2,56 %).
Pri Malti je zgodba dokaj podobna naši, vendar s to razliko, da so počrpali še manj
evropskih sredstev (samo 61.212.112,00 EUR) kot Slovenija, zato je razmerje premo
sorazmerno nižje od našega.

13

FrR – ang. fraud rate. Stopnja goljufije se izračuna kot razmerje med višino ugotovljenih goljufij
(izražena v EUR) in višino izplačil iz evropske blagajne (v EUR).
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Avstrija ima v mojem primerjalnem vzorcu »najboljšo« statistiko, ker je prijavila zmerno
število nepravilnosti (242), vendar ima zelo uspešno črpanje, kar posledično pomeni nizko
stopnjo tveganja (samo 1,71 %).
Na spodnji sliki,so razvidna razmerja in stopnje vseh držav članic.
Slika 17: Stopnja nepravilnosti v državah članicah

Vir: Statistical Evaluation of Irregularities- Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy,
Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2009, 14.7.2010.
Glede na povprečno stopnjo ugotovljenih in prijavljenih nepravilnosti vseh držav članic,
katera znaša 1,59 %, se Slovenija nahaja na dnu tabele (višjo stopnjo imajo samo Velika
Britanija, Nizozemska ter Luksemburg), vendar so tudi ostale primerjane države članice
(Avstrija, Italija in Malta) podpovprečne.
Pri vsem tem se pojavi zanimivo vprašanje – ali zaradi tega, ker v Republiki Sloveniji
večino nepravilnosti odkrijemo na primarni stopnji, se pravi s prvostopenjskimi kontrolami,
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medtem ko na primer v Avstriji odkrijejo večino nepravilnosti z naknadnim nadzorom,
počrpamo manj sredstev in si posledično sami ustvarjamo zapletenejši sistem? Kot sem že
ugotovil, so morale nove države članice (npr. Slovenija in Malta), ki so v kohezijski sistem
vstopile v letih 2004 – 2006, vzpostaviti kvaliteten in učinkovit sistem nadzora, če so
želele prejemati sredstva. Direktive in smernice Evropske komisije so velevale in stremele
k vzpostavitvi prvostopenjske kontrole, kar je razumljivo, saj do takrat nismo nič črpali
(oziroma črpali iz predpristopnih skladov, ki pa imajo druga pravila) iz kohezijskih skladov,
tako da tudi naknadnega nadzora ni bilo, ker ni bil potreben.
Stare države članice (npr. Avstrija in Italija), ki so v kohezijski politiki že od samega
začetka (prva finančna perspektiva je bila od leta 1993 – 1999, druga 2000 – 2006 in
sedaj se odvija tretja 2007 – 2013, ter pripravlja se četrta, ki se bo izvajala v obdobju
2014 – 2020) imajo že toliko izvedenih projektov, da enostavno ni mogoče spremljati in
kontrolirati vseh projektov s prvostopenjsko kontrolo. Zato morajo imeti vzpostavljene
močne naknadne postopke in kontrole, s katerimi poskušajo zagotoviti pravilnost in
gospodarnost nad porabo javnih sredstev Skupnosti. V tabeli 11 lahko vidimo, da se na
ravni EU s prvostopenjsko kontrolo odkrije okoli 17 % vseh ugotovljenih nepravilnosti,
medtem ko se z naknadnim nadzorom dobrih 2,5 %. Teoretično to lahko pomeni, da v RS
zaradi tega počrpamo manj sredstev, vendar s tem zagotovimo višjo stopnjo pravilnosti
pri izvajanju kohezijske politike; menim, da to ne vpliva na zapletenost sistema. V
nasprotnem primeru, če se nepravilnosti odkrijejo kasneje (kot vemo se projekte spremlja
še 5 let po zaključku), mora upravičenec vračati celotno sofinanciran znesek z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, kar bi pa lahko prizadelo že tako zadolžen nacionalni proračun.
V RS že delujejo tudi naknadni nadzori, saj, kot sem že omenil, prijavljamo v Letnem
poročilu Evropske komisije za leto 2009 tudi ugotovljene nepravilnosti iz leta 2004 – 2006.
Zaradi dolgotrajnosti dokaznega postopka mora kontrolna enota organa upravljanja tudi
večkrat preveriti isti projekt, da se lahko z zagotovostjo potrdi nepravilnost. Kar pa
enostavno zaradi poplave operacij prvostopenjska kontrola v takšni sestavi ne more vsega
preveriti, in posledično ne more zagotoviti ekonomičnosti, gospodarnosti in
transparentnosti. Glede na navedeno menim, da je dobro vzpostaviti tako dobre
prvostopenjske kontrole kot tudi dober naknadni nadzor, saj lahko samo v kombinaciji in v
sodelovanju le-teh država članica zagotovi popoln finančni nadzor.
Republika Avstrija ima glede na ugotovitve veliko stopnjo zaupanja v sistem in
upravičence, saj ima ugotovljenih relativno malo število nepravilnosti in visoko uspešnost
črpanja, kar je odvisno tako od mentalitete ljudi, odnosa do države in nenazadnje tudi od
sistema, medtem ko se Republika Italija sooča s hudimi težavami preprečevanja goljufij. V
Italiji bi po mojem mnenju morali vzpostaviti bolj kvaliteten prvostopenjski nadzor, ki bi že
v kali preprečeval goljufije in nepravilnosti; v času globalne krize ima ta država z
vračanjem sredstev še več škode oziroma posledično Evropska skupnost »ne verjame«
več v učinkovitost italijanskega sistema, zato morajo sredstva vračati na ravni prednostnih
usmeritev (npr. tako kot bi v RS vračali 10 % na ravni prednostne usmeritve Spodbujanje
podjetništva).
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Kot sem omenil, če pogledamo statistiko ugotovljenih sumov goljufij lahko z zagotovostjo
rečem, da je Italija absolutna zmagovalka, saj ima prijavljenih oziroma ugotovljenih kar
1.131 goljufij, kar predstavlja 51 % odstotkov vseh prijavljenih goljufij vseh držav članic
(v letu 2009 je bilo ugotovljenih 2.234 goljufij). Stopnja suma goljufij pri Italiji znaša kar
1,13 % (stopnja suma goljufije se izračuna kot razmerje med vrednostno višino
ugotovljenih goljufij in vseh izplačanih sredstev iz evropskih skladov). Slovenija in Avstrija
imata ugotovljene po 4 sume goljufij, kar predstavlja 0,01 % (Avstrija) oziroma 0,02 %
(Slovenija) stopnje suma goljufije, Malta ugotovljenih goljufij v letu 2009 ni imela.
Slika 18: Stopnja suma goljufij v državah članicah

Vir: Statistical Evaluation of Irregularities- Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy,
Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2009, 14.7.2010.
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Povprečna stopnja suma goljufij v vseh državah članicah znaša 0,25 %, kar uvršča
Slovenijo, Avstrijo in Malto na sam vrh najmanj prijavljenih in ugotovljenih goljufij,
medtem ko Italija zaseda zadnje mesto po številu odkritih goljufij.
Kako določiti katera država ima »bolj« učinkovit sistem izvajanja kontrol? V prejšnjih
poglavjih sem že omenil, da se uspešnost kontrol primerja z uspešnostjo črpanja sredstev,
kar pa sedaj, na podlagi zgoraj predstavljenega, ne moremo več trditi. Sama uspešnost
črpanja ni edini kazalnik uspešnosti izvajanja kontrole, ker kot lahko vidimo ima RS zelo
malo število prijavljenih nepravilnosti in suma goljufij (skupaj 24), vendar zaradi
nacionalne ureditve črpanja kohezijskih sredstev nekatera povračila v proračun čakajo tudi
leta (glej poglavje 4.5), kar upočasnjuje črpanje.
Tudi število ugotovljenih nepravilnosti ni najbolj primeren kazalec uspešnosti izvajanja
nacionalne kontrole, vendar je nek pokazatelj trenda v določeni državi članici. To, da ima
Italija ugotovljenih največ goljufij (kar 51 % vseh prijavljenih goljufij na Evropsko
komisijo), je definitivno strah vzbujajoč podatek in alarm Evropski komisiji, da mora nekaj
ukreniti. Vendar menim, da ima tudi nasprotna skrajnost, da država članica ne prijavi
nobene nepravilnosti ali goljufije, negativen predznak, saj je skoraj nemogoče, da se ne
ugotovi nobenih nepravilnosti.
Nepravilnosti so in se poskušajo odpraviti s popravljalnimi ukrepi določene s strani
nacionalnih kontrolorjev. Če je nepravilnost nepopravljiva, se kot tako zabeleži v register
nepravilnosti. Če pa nepravilnost preseže vrednost 10.000 evrov, se jo prijavi na OLAF in
na Evropsko komisijo. Zato je logično, da število nepravilnosti ni edini ali najboljši kazalnik
uspešnosti nekega sistema. Dejstvo je tudi, da dva kontrolorja v isti situaciji skoraj
zagotovo ne bosta enako odločila. Kot sem že omenil v poglavju 3.5.5, je vsak kontrolor
samostojen, kar mu daje pri njegovem delu nekakšno diskrecijsko pravico odločanja, kaj
je nepravilnost in kaj ne. To velja že na nacionalni ravni, enako velja tudi na meddržavni
ravni, kjer je praktično nemogoče potegniti smernice pri odločanju o nepravilnosti, ker je
v vsaki državi članici zakonodaja drugače urejena. Na primer, v RS je bil DDV do leta 2009
neupravičen strošek v celoti, tako da upravičenec ni mogel v nobenem primeru zahtevati
povračilo DDV-ja. Z novo Uredbo in Navodili o upravičenosti stroškov, pa je DDV
upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV. Obračunani

DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV
(Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva kohezijske politike, 2009,
str. 23). To pomeni, da sedaj kontrolor v RS lahko prizna DDV kot upravičen strošek pod
določenimi pogoji in posreduje tak zahtevek za povračilo, medtem, ko bi kontrolor iz
druge države članice, kjer je DDV še vedno v celoti neupravičen, v celoti zavrnil tak
zahtevek in zahteval vračilo sredstev z zamudnimi obrestmi vred.
Menim, da ima v primerjalnem vzorcu najmanj učinkovit ali pa najmanj zahteven sistem
kontrol zagotovo Italija. Slovenija in Malta imata glede realizacije učinkovitosti podoben
uspeh pri odkrivanju nepravilnosti in goljufij, medtem ko ima najbolj učinkovit sistem
Avstrija, ki ima tako vsebinsko (nacionalna navodila, priročniki…) kot postopkovno
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najbolje dodelan finančni sistem kontrol, kar posredno dokazuje tako stopnja in število
ugotovljenih nepravilnosti kot tudi stopnja in število goljufij.

117

6 PREVERITEV HIPOTEZ MAGISTRSKE NALOGE

V uvodu magistrske naloge sem postavil tri hipoteze. Na podlagi ugotovitev je mogoče
dve postavljeni hipotezi potrditi in eno zavrniti.
1. Poenostavitve kontrol v novi finančni perspektivi prinašajo lažji, hitrejši in
bolj učinkovit pregled nad porabo EU sredstev.

Nova finančna perspektiva 2007-2013 je prinesla tudi poenostavitve kontrol, s katerimi bi
lažje, hitreje in z manj birokracije opravljali kontrole in imeli boljši pregled nad porabo EU
sredstev. Hipotezo sem dokazoval na podlagi lastnih izkušenj, primera in opisa sistema.
Hipoteza SE POTRDI.
Vsak sistem strmi k lažjemu, bolj preglednemu in bolj učinkovitemu izvajanju. Izjema ni
niti sistem izvajanje prvostopenjske kontrole evropskih sredstev. Skrajšano obdobje stare
finančne perspektive se je končalo, iz napak smo se nekaj naučili ter povzeli najboljše,
tako da se nova finančna perspektiva in s tem kontrole izvajajo posodobljeno. V novi
finančni perspektivi se je večino internih aktov (navodil, priročnikov…) posodobilo in
združilo. Vzpostavil se je nov informacijski sistem ISARR, ki prinaša vsem uporabnikom
lažji in boljši pregled nad izvajanjem kohezijske politike, kontrolorjem pa lažji pregled nad
izvajanjem kohezijske politike. Izločila so se nekatera nepotrebna dokazila, ki so bila za
upravičenca bolj administrativno breme kot pa dodana vrednost. Ukinil se je katalog
upravičenih stroškov, ki je v stari finančni perspektivi služil kot edini verodostojni
dokument za upravičevanje stroškov; sedaj služi kot pripomoček za lažje razumevanje
prijavljanja upravičenih stroškov. Dovolijo se razne izjave upravičencev, ki veljajo kot
dokaz in s tem se upravičenec izogne raznim nepotrebnim finančnim in upravnim
bremenom, kontrolorji pa lažje preverijo in potrdijo strošek. V novi finančni perspektivi se
uvedejo avansi in predplačila, s čimer se omogoči nemoteno poslovanje upravičenca, s
tem pa manjša obremenjenost kontrolorjev, ker lahko izvajajo preverjanje brez pritiskov
upravičenca.
Zgoraj naštete poenostavitve so le začetek »prilagajanja« kohezijskega sistema tako
upravičencem kot tudi kontrolorjem in menim, da bo potrebno še marsikatero področje
urediti, vendar je pot do uspeha prava in pravilna ter gre v smeri lažjega, hitrejšega in
bolj učinkovitega kontrolnega sistema.
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2. Glavni oz. ključni elementi finančne kontrole so v teoriji dobro postavljeni,
vendar se slabo prenašajo v prakso.

Navodila za izvajanje kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES ima zelo dobro
opredeljene glavne elemente kontrol. Hipotezo sem dokazoval na podlagi opisa in
primera. Hipoteza SE POTRDI.
Sama navodila za izvajanje finančne kontrole oziroma upravljalno preverjanje so dobro
definirana ter opredeljena. Vendar še tako dobro definirana navodila ali priročnik ne more
predvideti vseh situacij, ki se lahko zgodijo na terenu. Velikokrat se ena rešitev, ki je za
nekoga popolnoma sprejemljiva, za nekoga zdi popolnoma nesprejemljiva - dva
kontrolorja se lahko odločita o isti stvari popolnoma drugače. Takih pojavov v praksi
enostavno ni mogoče izključiti ali enostavno predpisati. Zato menim, da se samo s
poskusom predpisovanja vseh mogočih potencialnih dogodkov na terenu ali vseh mogočih
upravičenih stroškov ter uporabe zgolj zakonodaje, ne da rešiti vseh problemov na terenu,
zato je pri delu kontrolorjev potreben razumen in subjektivni pristop.

3. Sistem finančne kontrole v Republiki Sloveniji je slabši kot v izbranih
državah članicah EU.

Tudi druge države članice EU imajo vzpostavljene sisteme kontrol nad porabo sredstev. S
pomočjo opisa in primerjave sem skušal dokazati, da je slovenski sistem slabši od sistema
drugih držav članic EU. Hipoteze NISEM POTRDIL.
V magistrskem delu sem opisal sisteme izvajanja kontrol štirih držav članic in sicer
Slovenije, Avstrije, Italije in Malte. Sistemi so med seboj dokaj podobni, kar je razumljivo,
saj smernice za izvajanje finančne kontrole določajo evropske uredbe in direktive. Med
sistemi je mogoče zaznati manjše razlike ali bolje rečeno posebnosti. Tako na primer v
Sloveniji poznamo kontrolo prenesenih nalog, s katerimi se preverja delovanje prenesenih
nalog na nižje ravni izvajanja kohezijske politike, medtem ko ima Avstrijski sistem, pod
okriljem organa upravljanja, izvajanje predhodnih kontrol, katerih kot take pri nam ne
poznamo oziroma so domena skrbnika pogodbe.
Če pa pogledamo »uspešnost« Slovenije pri odkrivanju nepravilnosti in goljufij, menim, da
so odkritja pravilna in uspešna, kar je v letnem poročilu potrdilo tudi Računsko sodišče,
čeprav stopnja ugotovljenih nepravilnosti ne govori v prid Slovenije. Razlog za to vidim v
nizki višini črpanja denarja, ne pa v številu odkritih nepravilnosti. Z visoko stopnjo
prepričanosti lahko zatrdim, da slovenski sistem ni slabši od sistemov izbranih držav
članic.
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7 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI

V svoji magistrski nalogi sem predstavil sistem prvostopenjske finančne kontrole v
Republiki Sloveniji ter primerjal naš sistem s sistemi izbranih držav članic, in sicer Avstrije,
Italije in Malte. Glede na vse ugotovitve, katere sem predstavil v poglavjih 5 in 6, lahko z
zagotovostjo trdim, da imamo v Sloveniji učinkovit sistem kontrol, vendar menim, da se
lahko sistem finančne kontrole še izboljša in poenostavi.
S pomočjo ugotovitev v tem delu menim, da lahko v bodoče izboljšamo finančno kontrolo
tako, da:
 povzamemo nekatere elemente kontrole po sistemu Republike Avstrije, na primer
predhodne (»ex-ante«) kontrole, katerih v našem sistemu ne poznamo. S tem bi
lahko že v startu preprečili, da bi se prijavljale operacije, ki so narobe ali
nepravilno zastavljene. Tako ne bi prihajalo do nepotrebnih kontrol in posledično
bi se upravno breme zmanjšalo;
 s prenosom nalog na nižjo raven se ne prenese samo delovnih obveznosti,
temveč tudi odgovornost, tako da v primeru nepravilnega izvajanja na primer
skrbnika pogodbe naj odgovarja posameznik oziroma posredniško telo. S tem se
izognemo nepotrebnem podvajanju kontrol, ker vsak organ odgovarja za svoje
delo;
 preverjanje zahtevkov za izplačila so preobsežna, kar posledično upočasnjuje
črpanje sredstev iz EU proračuna. Potrebno je razmišljati o zmanjšanju obsega
pregledanih dokumentov;
 čeprav je kontrolni list »živ« dokument, bi se dalo v duhu poenostavitev,
kontrolne liste skrajšati v skladu z zgoraj omenjenimi poenostavitvami;
 skrajšati rok za odziv s strani upravičenca oziroma možnost določitve roka glede
na resnost ugotovljenih nepravilnosti. Sedanji rok za odziv (30 dni), bi skrajšal na
15 dni, pri čemer bi se izognili nepotrebnemu zavlačevanju izvajanje kontrole in
po možnosti podvajanju istih kontrol;
 Vzpostaviti informacijski sistem generalnega zbiranja in ažurnega spremljanja
opravljenih kontrol na vseh ravneh, kar bi preprečevalo podvajanje kontrol;
 Poskusiti zmanjšati oziroma združiti razna navodila in smernice, ter jih ne
spreminjati vsakih 6 mesecev, kar bi upravičencem bistveno olajšalo
razumevanje sistema in kontrolorjem izvajanje kontrol;
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 Izobraziti oziroma strokovno usposobiti tako kontrolorje za izvajanje kontrol, kot
tudi upravičence za pripravo posredovane dokumentacije. S tem bi zmanjšali
število nepravilnosti in posledično zmanjšali upravno breme, ker bi se izvedla ena
ampak kvalitetna kontrola;
 Določiti natančne postopke izvedbe kontrole, po katerih bi postopale vse ravni
kontrole (tako agenti, posredniškega telesa kot tudi organ upravljanja);
 Pripraviti obsežen Priročnik o upravljalnih preverjanjih, ki bi bil v pomoč vsem
kontrolorjem, predvsem tistim, ki bi začeli z izvajanjem tovrstnih kontrol.
Vse zgoraj navedeno bi bistveno olajšalo izvajanje prvostopenjskih kontrol, kar bi
posledično pomenilo znižanje upravnega bremena in zagotovilo boljše ter kvalitetnejše
izvedbe prvostopenjske kontrole; s tem pa bi še bolj zagotovili gospodarnost,
transparentnost in ekonomičnost nad porabo EU sredstev, kar je pa primarni cilj Evropske
komisije in Skupnosti.
Magistrska naloga lahko služi predvsem organu upravljanja, to je Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot priročnik ali usmeritev k izboljšanju
izvajana prvostopenjske kontrole na vseh ravneh; prav tako pa se s pomočjo ugotovitev in
zgoraj omenjenih izboljšav lahko pripravijo nova, boljša, enotna in še bolj konkretna
navodila, ki bi urejala področje notranjega nadzora v RS. S tem bi posledično kontrolorji in
skrbniki pogodb izboljšali kvaliteto izvedbe kontrole, izvajali poenoten nadzor in s tem
preprečili ponavljanje napak, kar bi posledično povečalo zaupanje upravičencev v sistem,
hkrati pa bi se s tem zmanjšalo upravno breme, kot to očita Računsko sodišče.
Z dobro pripravljenimi navodili in s korektno ter profesionalno izvedenimi nadzori bi
pridobili na zaupanju upravičencev, ki sredstva črpajo ter jih pri črpanju spodbujali in
pomagali v primeru napake; bistvo izvajanja kontrol namreč ni le v strogem nadzoru,
temveč v pravočasnem odkrivanju napak. Žal se trenutno vsi sodelujoči premalo zavedajo,
da vsi stremimo k istemu cilju – počrpati čim več nepovratnih sredstev iz EU skladov. S
pomočjo te magistrske naloge bi se lahko sistem črpanja toliko izpopolnil, da bi vsi
vpleteni na vseh stopnjah izvajanja kohezijske politike (tako kontrolorji kot revizorji ipd.)
delovali kot celota. Pomembno je, da se napake še pravočasno odpravijo, kar posledično
pripelje do zmanjšanja števila kontrol in do zmanjšanja upravnega bremena ter
preprečitve neracionalne porabe proračunskih sredstev.
V sklopu nadaljnjih raziskovanj bi lahko raziskali sistem kontrole in nadzora v preostalih
državah članicah EU, povzeli njihove pozitivne lastnosti in se po možnosti povezali s
strokovnjaki iz tujine za izpopolnitev našega sistema. Morebitni izziv v prihodnosti pa
predstavlja postavitev globalnega EU sistema izvajanja kontrol.
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8 ZAKLJUČEK

Z vstopom Slovenije v EU se je pomen kohezijske politike izjemno povečal, saj je za
Slovenijo dolgoročno strateškega pomena, ker omogoča Sloveniji dolgoročni razvoj znotraj
evropskih meja.

Državljani Evropske unije imajo pravico do tega, da se s sredstvi Evropske unije
pravilno gospodari in so kontrolirana po vsej Evropski uniji. Temelj uspešnega
gospodarjenja z evropskimi sredstvi so v učinkovitih in zanesljivih sistemih notranjega
nadzora na vseh ravneh gospodarjenja. Pridobljena finančna sredstva so namenska,
kar pomeni, da smejo biti porabljena le v namene, za katere so pridobljena. Ker gre
za davkoplačevalska sredstva, je nadzor nad finančno porabo izjemno pomemben.
Da pa se izvajanje kohezijske politike izvaja pravilno, transparentno, ekonomično in
gospodarno, za to skrbi več kontrolnih organov znotraj Slovenije, ter organi iz Evropske
skupnosti.
Ko govorimo o kohezijski politiki, tukaj ne mislim, da gre za preprosto »delitev denarja«,
ampak za upravljanje s sredstvi, v kateri sodelujejo lokalne skupnosti, poslovni sektor in
nevladne organizacije. Zaradi svojega ogromnega obsega in zaradi velikega števila
različnih prednostnih usmeritev je včasih nadzor nad porabo preprosto težak ali bolje
rečeno nemogoč.

Izvajanje prvostopenjskih kontrol projektov, sofinanciranih iz sredstev evropske
kohezijske politike, je obvezen in zelo pomemben korak pri črpanju evropskih
sredstev. Sprotno in kakovostno izvajanje kontrol omogoča nemoteno črpanje
sredstev evropskih skladov. Če sistem izvajanja preverjanj ni učinkovito organiziran,
obstaja tveganje, da to negativno vpliva na obseg in uspešnost črpanja evropskih
sredstev in da nepravilnosti pri črpanju ne bi bile pravočasno ugotovljene ali pa sploh
ne bi bile. Posledica tega so lahko finančni popravki ali trajna izgubo dela sredstev
Kot sem že opisal, izvaja nadzor več različnih organov v različnih vlogah in ravneh. Vendar
sem se osredotočil predvsem na izvajanje prvostopenjske kontrole, katero izvaja Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja.
Ker je organ upravljanja odgovoren za pravilno in transparentno izvajanje kohezijske
politike, se je znotraj Službe oblikovala kontrolna enota, katera izvaja finančni nadzor nad
porabo sredstev.
Kljub številnim problemom in težavam, s katerimi se je soočala kontrolna enota v stari
finančni perspektivi (premalo število ter neusposobljenost kadra, nedoločenost pravil
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izvajanja kontrole, nedefiniranost vloge kontrolne enote, fluktuacija zaposlenih…), so se
počrpala vsa dodeljena evropska sredstva in pri tem ni bilo ugotovljenih veliko
nepravilnosti.
Izvajale so se tudi razne revizije, tako državne kot tudi evropske, ki so poudarjale
predvsem na eno nepravilnost v sistemu – to pa je podvajanje izvajanja finančnih kontrol,
ter s tem posledično večjo porabo tako državnega kot tudi evropskega denarja –
povečanje upravnega bremena.
Glede na izkušnje, katere smo pridobili v stari finančni perspektivi in glede na mnenja ter
priporočila revizijskih organov, smo v novi finančni perspektivi šli v smeri poenostavitev in
oblikovanju boljšega sistema, s katerim bi hitreje, kvalitetnejše in bolj učinkovito izvajali
finančno kontrolo, s tem pa zmanjšali število kontrol in z njimi povezane stroške.
Z novimi navodili in uredbami smo uspeli poenostaviti določene zadeve, vendar
podvajanja kontrol nismo odpravili, smo pa bolje določili in definirali vloge posameznih
organov, kar pa je zmanjšalo administrativno breme.

Ključen problem, v ureditvi za sredstva državnega proračuna, ni vzpostavitev enotnih
pisnih standardov in postopkov za preverjanje izplačil. Vzpostavljeno je
administrativno preverjanje zahtevka za izplačilo, pregledi projektov na kraju samem
pa niso posebej predvideni. Ključne vsebine, predpisane z Uredbo 1083/2006/ in
Uredbo1828/2006/ES, niso povzete v nacionalni zakonodaji, preverjanja pa se morajo
izvajati za vse ključne vsebine, saj se le tako lahko zagotovi zakonita, namenska,
učinkovita in gospodarna poraba sredstev. Zahtevano je dokumentiranje opravljenih
preverjanj, niso pa opredeljeni način, vsebina in postopek dokumentiranja .
Kljub vsem problemom in »neučinkovitostim« smo lahko z izvajanjem prvostopenjske
kontrole v Sloveniji lahko zadovoljni, kar dokazuje tako moja primerjava uspešnosti med
štirimi državami članicami, kot tudi letna poročila EK, ki nad sistemom izvajanja kontrol
nima pripomb.
Ob koncu naj zaključim z mislijo, da je bolje imeti »slabo« kontrolo, kot ne imeti kontrolo,
kajti samo tako lahko zagotovimo transparentno, ekonomično in gospodarno izvajanje
kohezijske politike, vendar ostajajo rezerve v izboljšanju sistema.
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PRILOGE
PRILOGA 1: VZOREC KONTROLNEGA LISTA ZA IZVEDBO ADMINISTRATIVNE
KONTROLE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO
Številka (SPIS):
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Zahtevek za izplačilo številka:
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Pogodba o sofinanciranju številka:

A
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Kontrola
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1
2

Zahtevek za izplačilo vsebuje vse zahtevane elemente in je podpisan
Priložen je podpisan seznam računov

DA
DA

NE
NE

3

Računi in dokazila so priloženi (originali ali kopije)

DA

NE

4

Kje se nahaja arhiv originalne dokumentacije (računi, dokazila, itd.)?

DA

NE

II DEL: OPERACIJA / PROJEKT
A

PODATKI O OPERACIJI / PROJEKTU

Številka in naziv projekta:
Skupni stroški projekta:
Najvišji znesek nepovratnih sredstev:
Datum odobritve projekta:

(Sklep št.

)

Datum začetka projekta:
Datum zaključka projekta:
Datum dejanskega zaključka projekta glede na končno poročilo:
B

PREGLED VSEBINE PROJEKTA
I.

Pravilnost vsebine

1

Stroški se nanašajo na potrjen projekt, so v skladu s cilji projekta in so
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potrebni za njegovo izvedbo
2

Stroški niso financirani iz drugih virov sredstev iz drugih operativnih
programov
Numerična pravilnost

DA

NE

3

Pogodbena vrednost ni prekoračena

DA

NE

4

Datumi dokazil (računi, itd.) so znotraj obdobja upravičenosti

DA

NE

5
III.

Numerična pravilnost podatkov (navedeni so pravilni podatki)
Plače in prispevki

DA

NE

Priložena so naslednja dokazila:
sklep o razporeditvi na projekt ali pogodba o zaposlitvi;
plačilni/obračunski list z datumom izplačila;
poročilo o opravljenem delu - časovnica ;
dokazilo o plačilu (izpis iz TRR, idr.);
).
ostalo (
Mesečno poročilo/časovnica vsebuje obvezne elemente:
ime in priimek zaposlenega, ki je delo opravil;
specifikacijo delovnih ur po dnevih (datum, št. delovnih ur);
natančen opis dela, ki je bilo opravljeno;
podpis zaposlenega na projektu ter podpis odgovorne osebe, ki
odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov
Blago, storitve ter ostali stroški

DA

NE

DA

NE

Priložena so vsa ustrezna dokazila o nastanku stroška (npr.: račun,
pogodba ali naročilnica, avtorska pogodba, itd.)
Računi so bili izdani po opravljenih storitvah oz. dostavljenem blagu

DA

NE

DA

NE

II.

6

7

IV.
8
9
10

Priložena so vsa dokazila o dobavljenem blagu oz. opravljeni storitvi

11

Priložena so vsa dokazila o plačilu stroška

DA

NE

12

DDV je upravičen strošek, uveljavlja se znesek z DDV-jem
Upoštevanje pravil Skupnosti in nacionalnih pravil

DA

NE

DA

NE

Upoštevati je potrebno pravila javnega naročanja

DA

NE

Če DA, ali je bila izvedena kontrola pravilnosti izvedbe postopka javnega
naročila?

DA

NE

DA

NE

Izveden je bil postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev

DA

NE

Če DA, ali je bila izvedena kontrola pravilnosti postopka izvedbe javnega
razpisa za dodelitev sredstev?

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

V.
13

UPRAVIČENOST

Stroški so upravičeni in skladni s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili o
upravičenosti
14

JAVNA NAROČILA

Datum izvedbe kontrole:
Številka kontrolnega lista:
Postopek oddaje javnega naročila je skladen s pravili o javnem naročanju
15

JAVNI RAZPISI

Datum izvedbe kontrole:
Številka kontrolnega lista:
Postopek izvedbe javnega razpisa je skladen s pravili za izvedbo javnega
razpisa za dodelitev sredstev
16

DRŽAVNE POMOČI

Ali se projekt izvaja po shemi/shemah državnih pomoči?
Če DA, potem navedite shemo h kateri je bila državna pomoč priglašena:
Upoštevana so pravila glede državnih pomoči
17

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Upoštevana so pravila Skupnosti in nacionalna pravila glede informiranja
in obveščanja javnosti
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18

ENAKE MOŽNOSTI

19

VAROVANJE OKOLJA

Upoštevana so pravila glede enakih možnosti

DA

NE

DA

NE

Odstotni delež sredstev je skladen s pogodbo in pravilno razdeljen

DA

NE

Posredni stroški
Ali se uveljavljajo posredni stroški?

Upoštevana so pravila glede varovanja okolja
VI.
20
VII.
21

22

IX.
23
24
25
X.

Odstotni delež

DA

NE

Če DA, ali se odstotek posrednih stroškov uveljavlja skladno s pogoji
razpisa oz. pogodbo o sofinanciranju

DA

NE

Izplačan je pavšal
Če DA, ali se odstotek pavšala uveljavlja skladno s pogoji razpisa oz.
pogodbo o sofinanciranju

DA
DA

NE
NE

DA

NE

Predplačila
Izplačan je bil avans (ustreznost dokazil)
Znesek:
EUR
Opombe:
Ločeno vodenje knjigovodskih evidenc

26
XI.

Priložena so dokazila o ločenem vodenju knjigovodskih evidenc
Poročilo o izvedenih aktivnostih

27

Priloženo je poročilo o izvedenih aktivnostih s strani upravičenca

XII.
28

Vsebinski pregled zahtevka za izplačilo
Iz zahtevka za izplačilo je razvidno, da je skrbnik pogodbe vsebinsko
pregledal zahtevek

III DEL: POTRDITEV / ZAVRNITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO
1

Izvedena so bila vsa potrebna preverjanja

DA

NE

2

Zahtevek za izplačilo je potrebno dopolniti ali popraviti

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Opombe:
Datum poziva za dopolnitev / popravek ZZI:
Datum prejetih dopolnitev / popravkov:
Dopolnitve / popravki so ustrezni:
Opombe:

3

Zahtevek za izplačilo se potrdi
Datum potrditve ZZI:

4

Zahtevek za izplačilo se zavrne
Datum zavrnitve ZZI:
Opombe:

IV DEL: FINANCE
A

UPRAVIČENOST STROŠKOV – Zahtevek za izplačilo št.:

1

Celotni znesek zahtevka za izplačilo:

EUR

2

Upravičeni znesek:

EUR
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3

Neupravičeni znesek:

4

Obdobje upravičenosti

B

EUR
DA

ODREDBA ZA PLAČILO-NAKAZILO

5

Št. odredbe na PP

(85% - delež EU) iz katere je bilo izvršeno plačilo:

6

Datum plačila:
Znesek plačila:
Št. odredbe na PP

(15% - delež SLO) iz katere je bilo izvršeno plačilo:

7

Datum plačila:
Znesek plačila:
Pravilnost razmerja 85% - 15%

C

NE

EUR

EUR
DA

NE

DOKAZILO O IZPLAČILU IZ PRORAČUNA
8

D
9

Izdatek je nastal, priloženo je dokazilo o izplačilu iz proračuna (poročilo iz
MF-ERAC-a)

DA

NE

ZAHTEVEK ZA POVRAČILO
Številka zahtevka za povračilo in datum vključitve:

V DEL: POROČILO O IZVEDENI ADMINISTRATIVNI KONTROLI / OPOMBE
KONTROLNE ENOTE

Administrativna kontrola po členu 13 se je izvajala na originalnih dokumentih:
Originali dokumentov se nahajajo

DA

NE

DA

NE

.

Datum opravljene administrativne kontrole po členu 13:
Dokumentacija opravljenih administrativnih kontrol se ustrezno arhivira
Oseba, ki je opravila kontrolo po členu 13:
Podpis:

Priloga:
Skupni pregled zahtevkov za izplačilo
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PRILOGA 2: VZOREC POROČILA O IZVEDENI KONTROLI NA KRAJU SAMEM
Številka dokumenta:
Datum:

POROČILO O IZVEDENI KONTROLI NA KRAJU SAMEM
UGOTOVITVE IN MNENJE ORGANA UPRAVLJANJA

Datum preverjanja:
Osebe, ki so izvedle preverjanje:
Subjekt
preverjanja
–
organizacija:
Subjekt preverjanja – oseba:
NPU:
Operativni program:
Razvojna prioriteta:
Prednostna usmeritev:

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA
Številka pogodbe:
Vrednost pogodbe:
Datum podpisa pogodbe:
Dodatki k pogodbi:
Upravičenec:
Delež:
Višina
upravičenih
stroškov:
Naziv projekta:

POROČILO SE ZAPIŠE PO TOČKAH, KI SO BILE NAVEDENE V OBVESTILU O
KONTROLI NA KRAJU SAMEM
1.
2.
3.
4.

Kontrola upravičenosti stroškov po 13. členu uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006.
Kontrola upoštevanja evropske in nacionalne zakonodaje (upoštevanje pravil o
državnih pomočeh, javnih naročilih, varstvu okolja in enakosti spolov).
Kontrola spoštovanja navodil organa upravljanja o kohezijski politiki (informiranje in
obveščanje, …).
Drugo.
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UGOTOVITVE:

UKREPI:

DOKUMENTI, PRIDOBLJENI MED POSTOPKOM PREVERJANJA:

Datum priprave poročila:
Poročilo pripravil/a:

Osebe, ki so opravile preverjanje in podpis:
-

Vodja oddelka za finančno kontrolocilj 1

Seznanitev vodje Urada za kohezijsko politiko:
Ime in priimek, direktor Urada za kohezijsko politiko
Podpis: _____________
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