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Izjava o omejitvi odgovornosti  

Ta vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev vsebuje vse določbe, ki se lahko 

uporabljajo v tovrstnem sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, in je zgolj informativen. 

Pravno zavezujoč sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev bo sporazum, ki ga bosta 

podpisali stranki. 

 

 

 

Navodila za uporabo sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 

 Besedilo v sivi barvi pomeni, da se besedilo, ki se pojavlja v drugih sporazumih o 

dodelitvi nepovratnih sredstev EU, v tem sporazumu ne uporablja. 

 Možnosti [v poševnem tisku, v oglatih oklepajih]: izbere se ustrezna možnost; neustrezne 

možnosti se črtajo. 

 Polja [sive barve v oglatih oklepajih]: vpišejo se ustrezni podatki/informacije  

 

 

Obvestilo v zvezi z uporabljenimi izrazi  

 

Izrazi, ki se uporabljajo v tem sporazumu: Enakovredni izrazi v zakonodajnih aktih: 

Ukrep  Program 

Sporazum (o dodelitvi nepovratnih sredstev) Pogodba 

Upravičenec Organizacija predlagateljica 

Nepovratna sredstva Finančni prispevek Unije 

Obvestilo o dolgovanem znesku Nalog za izterjavo 

Vmesno poročilo Redno poročilo 

Jamstvo za predhodno financiranje Garancija  

Plačilo predhodnega financiranja Predplačilo 

Podizvajalec  Podizvajalec, vključno z izvajalskim 

organom 
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SPORAZUM O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV  

 

REFERENČNA ŠTEVILKA [vstavite številko] – [vstavite okrajšavo] 

 

Ta sporazum (v nadaljnjem besedilu: sporazum) skleneta naslednji stranki:  

 

na eni strani 

 

[polno uradno ime pristojnega organa (kratko ime), naslov], ki deluje v imenu in za račun 

[ime države članice] (v nadaljnjem besedilu: država članica), ki jo za namene podpisa tega 

sporazuma zastopa [ime, naziv],  

 

in  

 

na drugi strani 

 

„upravičenec“: 

 

[polno uradno ime (kratko ime)][pravna oblika], [uradna registracijska št.] s sedežem v 

[polni uradni naslov], [MOŽNOST za upravičence z DDV: številka DDV [vstavite številko],] 

ki ga za namene podpisa tega sporazuma zastopa [položaj, ime in priimek] 

 

Ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 

oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se 

izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

3/2008
1
, 

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za 

informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu 

in v tretjih državah
2
,  

 

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih 

za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za 

informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu 

in v tretjih državah
3
, 

 

so se zgoraj navedene pogodbenice dogovorile, da sklenejo sporazum pod spodaj navedenimi 

pogoji. 

 

                                                 
1 UL L 317, 4.11.2014, str. 56. 
2 UL L 266, 13.10.2015, str. 3. 
3 UL L 266, 13.10.2015, str. 14. 
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Upravičenec s podpisom sporazuma sprejme finančni prispevek Unije (nepovratna sredstva) 

in se strinja, da jih bo porabil na lastno odgovornost in v skladu s sporazumom ter vsemi 

obveznostmi in pogoji, ki so v njem določeni.  

 

Sporazum sestavljajo: 

 

Pogoji 

 

Priloga 1  Opis ukrepa – Del B vloge 

 

Priloga 2  Ocena proračuna ukrepa  

 

Priloga 3  Ni relevantno. 

 

Priloga 4 Vzorec računovodskega izkaza 

 

Priloga 5 Vzorec potrdila o računovodskih izkazih 

 

Priloga 6 Vzorec rednih tehničnih poročil 

 

Priloga 7 Vzorec končnega tehničnega poročila 

 

[Možnost iz člena 14:  

Priloga 8 Pogoji v zvezi s spremljanjem]  
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POGLAVJE 1 SPLOŠNO 

 

ČLEN 1 – PREDMET SPORAZUMA  

 

Ta sporazum določa pravice in obveznosti ter pogoje, ki se uporabljajo za nepovratna 

sredstva, dodeljena upravičencu za izvedbo ukrepa iz poglavja 2. 

 

 

POGLAVJE 2 UKREP 

 

ČLEN 2 – NAČRTOVANI UKREP  

 

Nepovratna sredstva se dodelijo za ukrep z naslovom [vstavite naslov ukrepa] – [vstavite 

okrajšavo] (v nadaljnjem besedilu: ukrep), kot je opisan v Prilogi 1. 

 

 

ČLEN 3 – TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA UKREPA 

 

Ukrep bo trajal [vstavite številko] mesecev od [privzeta MOŽNOST 1: prvega dne v mesecu 

po datumu začetka veljavnosti sporazuma (glej člen 42)] [MOŽNOST 2, če je potrebno za 

ukrep: [vstavite datum]
4
] (v nadaljnjem besedilu: datum začetka ukrepa).  

 

ČLEN 4 – OCENA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE  

 

4.1 Ocena proračuna 

 

„Ocena proračuna“ ukrepa je navedena v Prilogi 2. 

 

Vsebuje ocenjene upravičene stroške in oblike stroškov, razčlenjene po proračunski kategoriji 

(glej člena 5 in 6). 

 

4.2  Proračunske prerazporeditve  

 

Razčlenitev ocene proračuna, ki je navedena v Prilogi 2, se lahko prilagodi – brez spremembe 

(glej člen 39) – s prerazporeditvami zneskov med proračunskimi kategorijami, če se ukrep 

izvaja, kot je opisano v Prilogi 1.  

 

Vendar upravičenec ne sme dodati stroškov v zvezi s podizvajalskimi naročili, ki niso 

določena v Prilogi 1, razen če so takšna dodatna podizvajalska naročila odobrena s 

spremembo ali v skladu s členom 10.  

 

 

                                                 
4 Datum začetka izvajanja ukrepa je prvi dan v mesecu po datumu začetka veljavnosti sporazuma. Datum 

začetka izvajanja ukrepa ne sme biti pozneje od 6 mesecev po datumu začetka veljavnosti sporazuma, če je v 

opisu ukrepa v Prilogi 1 tako določeno in utemeljeno, na primer, da se upošteva sezonska narava proizvoda v 

programu ali udeležba na določenem dogodku ali sejmu (člen 10(4) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 

2015/1831). 
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POGLAVJE 3  NEPOVRATNA SREDSTVA 

 

ČLEN 5 – ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJA 

POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV 

 

5.1 Najvišji znesek nepovratnih sredstev  

 

„Najvišji znesek nepovratnih sredstev“ je [vstavite znesek (vstavite znesek z 

besedo)] EUR. 

 

5.2 Oblika nepovratnih sredstev, stopnje povračila in oblike stroškov 

 

Povračila nepovratnih sredstev  

[MOŽNOST za enostavne programe na notranjem trgu: 70 % upravičenih stroškov ukrepa] 

[MOŽNOST za enostavne programe v tretjih državah: 80 % upravičenih stroškov ukrepa] 

[MOŽNOST za enostavne programe v primeru resnih motenj na trgu, izgube zaupanja 

potrošnikov ali drugih specifičnih problemov: 85 % upravičenih stroškov ukrepa]  

[MOŽNOST za enostavne programe na notranjem trgu, če ima upravičenec sedež v 

državah članicah, ki prejemajo finančno pomoč: 75 % upravičenih stroškov ukrepa] 

[MOŽNOST za enostavne programe v tretjih državah, če ima upravičenec sedež v državi 

članici, ki prejema finančno pomoč: 85 % upravičenih stroškov ukrepa] 

[MOŽNOST za enostavne programe v primeru resnih motenj na trgu, izgube zaupanja 

potrošnikov ali drugih specifičnih problemov, če ima upravičenec sedež v državi članici, ki 

prejema finančno pomoč: 90 % upravičenih stroškov ukrepa]  

(glej člen 6) („nepovratna sredstva za povračilo upravičenih stroškov“) (glej Prilogo 2). 

 

Ocenjeni upravičeni stroški ukrepa znašajo [vstavite znesek (vstavite znesek z 

besedo)] EUR. 

 

Upravičene stroške (glej člen 6) je treba prijaviti v naslednjih oblikah (v nadaljnjem besedilu: 

oblike stroškov): 

 

(a) za neposredne stroške za osebje kot dejansko nastale stroške (v nadaljnjem besedilu: 

dejanski stroški); 

 

(b)  za neposredne stroške oddajanja podizvajalskih naročil: kot dejansko nastale 

stroške (dejanski stroški);  

 

(c)  za druge neposredne stroške: kot dejansko nastale stroške (dejanski stroški); 

 

(d)  za posredne stroške na podlagi pavšalne stopnje, ki se uporablja v skladu s točko D 

člena 6.2 (v nadaljnjem besedilu: stroški na podlagi pavšalne stopnje). 
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Preostale stroške ukrepa mora kriti upravičenec. Finančni prispevki, ki jih tretje osebe dajo 

upravičencu in naj bi se uporabili izrecno za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa, niso 

dovoljeni (razen finančnih prispevkov organizaciji upravičenki s strani njenih članov). 

 

 

5.3  Končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

„Končni znesek nepovratnih sredstev“ je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se 

izvaja ukrep v skladu s pogoji iz sporazuma.  

 

Ta znesek izračuna država članica po izplačilu preostalega zneska, in sicer po naslednjih 

korakih:  

 

Korak 1 – uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških 

 

Korak 2 – omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev 

 

Korak 3 – zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti 

 

Korak 4 – zmanjšanje zaradi resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali resne kršitve 

obveznosti 

 

5.3.1  Korak 1 – uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških 

 

Stopnja povračila (glej člen 5.2) se uporablja pri upravičenih stroških (dejanski stroški in 

stroški na podlagi pavšalne stopnje; glej člen 6), ki jih prijavi upravičenec (glej člen 15) in 

odobri država članica (glej člen 16). 

 

5.3.2  Korak 2 – omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev 

 

Če je znesek, izračunan na podlagi koraka 1, višji od najvišjega zneska nepovratnih sredstev, 

določenega v členu 5.1, se omeji na slednji znesek. 

 

5.3.3  Korak 3 – zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti 

 

Nepovratna sredstva ne smejo ustvariti dobička.  

 

„Dobiček“ pomeni tisti del zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in 2, h kateremu se 

dodajo še skupni prejemki ukrepa, ki presega skupne upravičene stroške ukrepa.  

 

„Skupni upravičeni stroški ukrepa“ so konsolidirani skupni upravičeni stroški, ki jih 

odobri država članica. 

 

„Skupni prejemki ukrepa“ so konsolidirani skupni prejemki, ustvarjeni v času trajanja 

ukrepa (glej člen 3).  

 

Prejemki so: 
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(a) prihodek, ki ga ustvari ukrep; 

 

(b) finančni prispevki, ki jih upravičencu dodelijo njegovi člani in se izrecno uporabljajo 

za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa. 

 

Prejemki pa niso: 

  

(a) finančni prispevki članov ali drugih tretjih oseb, če jih je mogoče uporabiti za kritje 

stroškov, ki niso upravičeni stroški (glej člen 6); 

 

(b) finančni prispevki članov ali drugih tretjih oseb, za katere ne velja obveznost odplačila 

zneska, ki na koncu obdobja iz člena 3 ostane neporabljen. 

 

V primeru dobička se bo ta odštel sorazmerno glede na končno stopnjo povračila dejanskih 

upravičenih stroškov, ki jih je odobrila država članica (v primerjavi z zneskom, izračunanim 

na podlagi korakov 1 in 2). 

 

 

5.3.4  Korak 4 – zmanjšanje zaradi resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali resne 

kršitve obveznosti – zmanjšani znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

Če se nepovratna sredstva zmanjšajo (glej člen 27), bo država članica zmanjšani znesek 

nepovratnih sredstev izračunala tako, da bo znesek zmanjšanja (izračunan sorazmerno z 

resnostjo napake, nepravilnosti ali goljufije ali kršitve obveznosti v skladu s členom 27.2) 

odštela od najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v členu 5.1. 

 

Končni znesek nepovratnih sredstev bo tisti od spodaj navedenih, ki je nižji:  

 

- znesek, izračunan na podlagi korakov 1 do 3, ali  

 

- zmanjšani znesek nepovratnih sredstev na podlagi koraka 4.  

 

5.4  Popravljen končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

Če država članica po plačilu razlike (zlasti po preverjanjih, revizijah ali preiskavah; glej 

člen 17) zavrne stroške (glej člen 26) ali zmanjša nepovratna sredstva (glej člen 27), izračuna 

„popravljen končni znesek nepovratnih sredstev“ za ukrep.  

  

Država članica ta znesek izračuna na podlagi ugotovitev, kot sledi:  

 

- v primeru zavrnitve stroškov: z uporabo stopnje povračila pri popravljenih 

upravičenih stroških, ki jih za ukrep odobri država članica; 

 

- v primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev: z odštetjem zneska zmanjšanja 

(izračunan sorazmerno z resnostjo napake, nepravilnosti ali goljufije ali kršitve 

obveznosti v skladu s členom 27.2) od najvišjega zneska nepovratnih sredstev, 

določenega v členu 5.1.  
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V primeru zavrnitve stroškov in zmanjšanja nepovratnih sredstev je popravljeni končni 

znesek nepovratnih sredstev za ukrep tisti od zgoraj navedenih, ki je nižji.  

 

ČLEN 6 – UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI  

 

6.1 Splošni pogoji za upravičenost stroškov  

 

„Upravičeni stroški“ so stroški, ki izpolnjujejo naslednja merila:  

 

(a) za dejanske stroške: 

 

(i) biti morajo stroški, ki jih je upravičenec dejansko imel;  

 

(ii) nastati morajo v obdobju, določenem v členu 3, z izjemo stroškov, povezanih s 

predložitvijo [MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi 

plačili: rednega poročila za zadnje obdobje poročanja in] končnega poročila 

(glej člen 15) in študije z oceno rezultatov izvedenih ukrepov (glej člen 14);  

 

(iii) biti morajo navedeni v oceni proračuna, določeni v Prilogi 2; 

 

(iv) nastati morajo v povezavi z ukrepom, kot je opisan v Prilogi 1, in biti morajo 

potrebni za njegovo izvajanje; 

 

(v) biti morajo določljivi in preverljivi ter zlasti knjiženi v računovodskih izkazih 

upravičenca v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, 

kjer ima upravičenec sedež, in v skladu z običajnimi praksami stroškovnega 

računovodstva upravičenca;   

 

(vi) biti morajo skladni z veljavnim nacionalnim davčnim in delovnim pravom ter 

pravom socialne varnosti in 

 

(vii) biti morajo smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti; 

 

(b) za stroške na podlagi pavšalne stopnje:  

 

(i) te stroške je treba izračunati z uporabo pavšalne stopnje, določene v Prilogi 2, 

in 

 

(ii) stroški (dejanski stroški), pri katerih se uporablja pavšalna stopnja, morajo 

izpolnjevati pogoje za upravičenost, ki so določeni v tem členu. 

 

6.2 Posebni pogoji za upravičenost stroškov  

 

Stroški so upravičeni, če izpolnjujejo splošne pogoje (glej zgoraj) in posebne pogoje, ki so 

določeni spodaj za vsako od naslednjih proračunskih kategorij: 

 

A. neposredni stroški za osebje;  
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B. neposredni stroški oddajanja podizvajalskih naročil;  

C. drugi neposredni stroški; 

D. posredni stroški. 

 

„Neposredni stroški“ so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa in jih je zato 

mogoče neposredno pripisati ukrepu. Ti stroški ne smejo vključevati nobenih posrednih 

stroškov (glej točko D spodaj). 

 

„Posredni stroški“ so stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem ukrepa in jih zato ni 

mogoče neposredno pripisati ukrepu. 

 

A. Neposredni stroški za osebje  

 

Vrste upravičenih stroškov za osebje  

 

A.1 Stroški za osebje so upravičeni, če so povezani z osebjem, ki dela za upravičenca na 

podlagi pogodbe o zaposlitvi (ali enakovrednega akta o imenovanju) in je dodeljeno ukrepu 

(v nadaljnjem besedilu: stroški za zaposlene (ali osebje z enakovrednim statusom)). 

Stroški morajo biti omejeni na plače, prispevke za socialno varnost, davke in druge stroške, 

vključene v prejemke osebja, če izhajajo iz nacionalnega prava ali pogodbe o zaposlitvi (ali 

enakovrednega akta o imenovanju).  

 

Upravičenec lahko vključi tudi dodatne prejemke osebja za osebje, dodeljeno ukrepu 

(vključno s plačili na podlagi dopolnilnih pogodb ne glede na njihovo vrsto), če:  

 

(a) se dodatni prejemki izplačujejo v skladu z običajnimi praksami upravičenca in 

dosledno vsakič, ko se zahteva isto delo ali strokovno znanje; 

 

(b) so merila, ki se uporabljajo za izračun dopolnilnih plačil, objektivna in jih 

upravičenec uporablja na splošno ne glede na uporabljeni vir financiranja.  

 

A.2 Stroški fizičnih oseb, ki delajo na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene z 

upravičencem, ki ni pogodba o zaposlitvi, ali ki jih začasno napoti tretja oseba proti 

plačilu, so upravičeni stroški za osebje, če:  

 

(a) oseba dela po navodilih upravičenca in, če ni drugače dogovorjeno z upravičencem, v 

prostorih upravičenca; 

 

(b) rezultati dela pripadajo upravičencu in 

 

(c) se stroški ne razlikujejo bistveno od stroškov za osebje, ki opravlja podobne naloge na 

podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z upravičencem.  

 

Izračun 

 

Stroške za osebje mora upravičenec izračunati, kot sledi: 

 

- za osebe, ki delajo izključno na ukrepu:  
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{mesečna stopnja za osebo 

 

pomnožena s  

 

številom dejanskih mesecev, ki jih je oseba opravila na ukrepu}. 

 

Meseci, ki so prijavljeni za te osebe, se ne smejo prijaviti za nobena druga nepovratna 

sredstva EU. 

 

„Mesečna stopnja“ se izračuna, kot sledi: 

 
{letni stroški za osebje za osebo  

 

deljeno z  

 

12} 
 

z uporabo stroškov za osebje za vsako polno poslovno leto, ki ga zajema zadevno obdobje 

poročanja. Če poslovno leto na koncu obdobja poročanja ni zaključeno, mora upravičenec 

uporabiti mesečno postavko zadnjega razpoložljivega zaključenega poslovnega leta. 

 

- za vse druge osebe:  

 

{dnevna stopnja za osebo 

 

pomnožena s  

 

številom dejanskih dni, ki jih je oseba opravila na ukrepu (zaokrožijo se navzgor ali navzdol na 

najbližjo polovico dneva)}. 

 

Število dejanskih dni, prijavljenih za osebo, mora biti določljivo in preverljivo (glej člen 13).  

 

Skupno število dni, prijavljenih v okviru nepovratnih sredstev EU, za osebo za leto ne more 

biti višje od števila letnih produktivnih dni, ki se uporabijo za izračun dnevne postavke. Zato 

je največje število dni, ki se lahko prijavijo v okviru nepovratnih sredstev: 

 
{število letnih produktivnih dni za leto (glej spodaj), 

 

od česar se odšteje 

 

skupno število dni, ki jih upravičenec za navedeno osebo za navedeno leto prijavi v okviru 

drugih nepovratnih sredstev EU}. 

 

„Dnevna stopnja“ se izračuna, kot sledi: 

 
{letni stroški za osebje za osebo  

 

deljeno s  

 

številom letnih produktivnih dni posameznika} 
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z uporabo stroškov za osebje in števila letnih produktivnih dni za vsako polno poslovno leto, 

ki ga zajema zadevno obdobje poročanja. Če poslovno leto na koncu obdobja poročanja ni 

zaključeno, mora upravičenec uporabiti dnevno postavko zadnjega razpoložljivega 

zaključenega poslovnega leta.  

 

„Število letnih produktivnih dni posameznika“ je skupno število dejanskih delovnih dni na 

osebo v letu. To ne sme zajemati dopustov in drugih odsotnosti (kot so bolniški, porodniški, 

izredni dopust itd.). Lahko pa vključuje nadure in čas, preživet na sestankih, usposabljanjih in 

drugih podobnih dejavnostih.  

 

B. Neposredni stroški oddajanja podizvajalskih naročil (vključno s povezanimi dajatvami, 

davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača 

upravičenec, če ni javni organ, ki deluje kot organ oblasti) so upravičeni, če so izpolnjeni 

pogoji iz člena 10.1.1. 

 

C. Drugi neposredni stroški  

 

C.1 Potni stroški in z njimi povezani stroški bivanja (vključno s povezanimi dajatvami, 

davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača 

upravičenec, ki ni javni organ, ki deluje kot organ oblasti) so upravičeni, če so v skladu z 

običajnimi praksami upravičenca glede potovanj. 

 

C.2 Stroški amortizacije opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (novih ali rabljenih), 

kot so knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca, so upravičeni, če so bila sredstva 

nabavljena v skladu s členom 9.1.1 ter odpisana v skladu z mednarodnimi računovodskimi 

standardi in običajnimi računovodskimi praksami upravičenca. 

 

Stroški najema ali zakupa opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (vključno s povezanimi 

dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga 

plača upravičenec, ki ni javni organi, ki deluje kot organ oblasti) so tudi upravičeni, če ne 

presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo 

nobenih provizij.  

 

Edini del stroškov, ki se bo upošteval, je tisti del, ki ustreza trajanju ukrepa in stopnji 

dejanske uporabe za namene ukrepa. 

  

C.3 Stroški drugega blaga in storitev (vključno s povezanimi dajatvami, davki in 

pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača upravičenec, ki 

ni javni organ, ki deluje kot organ oblasti) so upravičeni, če so ti nabavljeni izrecno za ukrep 

in v skladu s členom 9.1.1. 

 

Takšno blago in storitve vključujejo na primer potrošni material in zaloge, razširjanje 

rezultatov, zaščito rezultatov, potrdila o računovodskih izkazih (če jih zahteva sporazum), 

prevode in objave. 

 

D. Posredni stroški  
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Posredni stroški so upravičeni, če so prijavljeni na podlagi pavšalne stopnje v višini 4 % 

upravičenih stroškov za osebje (glej člen 5.2 in točko A zgoraj).  

 

Če upravičenec prejema nepovratna sredstva za poslovanje
5
, ki se financirajo iz 

proračuna EU, ne more prijaviti posrednih stroškov za obdobje, v katerem prejema 

nepovratna sredstva za poslovanje. 

  

6.3 Pogoji za upravičenost stroškov pridruženih subjektov  

 

Ni relevantno. 

 

6.4 Neupravičeni stroški 

 

„Neupravičeni stroški“ so: 

 

(a) stroški, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev (členi 6.1 do 6.3), zlasti: 

 

(i) stroški v zvezi z donosom od kapitala; 

 

(ii) dolgovi in stroški servisiranja dolga; 

 

(iii) rezervacije za prihodnje izgube ali dolgove; 

 

(iv) dolgovane obresti;  

 

(v) dvomljivi dolgovi;  

 

(vi) negativne tečajne razlike; 

 

(vii) bančni stroški, ki jih zaračuna banka upravičenca za nakazila države članice;  

 

(viii) prekomerni ali nepremišljeni izdatki; 

 

(ix) odbitni DDV; 

 

(x) stroški, ki nastanejo med prekinitvijo izvajanja ukrepa (glej člen 33);  

 

(xi) prispevki v naravi, ki jih zagotovijo tretje osebe; 

 

                                                 
5  Za opredelitev pojma glej člen 121(1)(b) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba 

št. 966/2012) (UL L 218, 26.10.2012, str. 1): „nepovratna sredstva za poslovanje“ so neposredni finančni 

prispevki v obliki nepovratnih sredstev iz proračuna za financiranje delovanja organa, ki si prizadeva za cilj 

v splošnem interesu EU ali ima cilj, ki je del politike EU in jo podpira. 
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(b) stroški, ki so prijavljeni v okviru drugih nepovratnih sredstev EU, ki se financirajo iz 

proračuna EU, zlasti neposredni stroški, če upravičenec že prejema nepovratna 

sredstva za poslovanje, ki se financirajo iz proračuna EU v istem obdobju; 

 

(c) stroški za osebje v državni (ali lokalni) upravi za dejavnosti, ki so del običajnih 

dejavnosti uprave (tj. se ne izvajajo le zaradi nepovratnih sredstev); 

 

(d) stroški (zlasti potni stroški in stroški bivanja) za osebje ali predstavnike institucij, 

organov ali agencij EU; 

 

[(e) MOŽNOST za stroškovne kategorije, ki so v delovnem programu in razpisih 

izrecno izključene
6
: [vstavite poimenovanje izključene stroškovne kategorije]]. 

 

6.5 Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov 

 

Prijavljeni stroški, ki so neupravičeni, bodo zavrnjeni (glej člen 26).  

 

To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6.  

 

 

POGLAVJE 4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK 

 

ODDELEK 1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z IZVAJANJEM UKREPA 

 

ČLEN 7 – SPLOŠNA OBVEZNOST PRAVILNEGA IZVAJANJA UKREPA  

 

7.1  Splošna obveznost pravilnega izvajanja ukrepa 

 

Upravičenec mora izvajati ukrep, kot je opisano v Prilogi 1 in v skladu z določbami 

sporazuma ter vsemi pravnimi obveznostmi v okviru prava EU ter mednarodnega in 

nacionalnega prava, ki se uporabljajo.  

 

7.2 Posledice neizpolnjevanja obveznosti  

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 8 – SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPA – TRETJE OSEBE, KI 

SODELUJEJO PRI UKREPU 

 

Upravičenec mora imeti ustrezna sredstva za izvajanje ukrepa.  

 

                                                 
6   Če ni razpisa za zbiranje predlogov, se razume kot „povabilo k oddaji predloga“. 
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Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec:  

 

- nabavi blago, gradnje in storitve (glej člen 9);  

 

- izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupa podizvajalcem (glej člen 10). 

 

Upravičenec v teh primerih ohrani izključno odgovornost do države članice za izvedbo 

ukrepa. 

 

ČLEN 8A – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI UPRAVIČENCEV, KI NE 

PREJEMAJO SREDSTEV EU 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 9 – NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV 

 

9.1  Pravila za nabavo blaga, gradenj ali storitev 

 

9.1.1 Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec nabavi blago, gradnje ali storitve.  

 

Upravičenec mora pri takšnih nabavah zagotoviti, da se izbere najugodnejša ponudba ali, če 

je ustrezno, najnižja cena. Pri tem se mora izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov (glej 

člen 20).  

 

Upravičenec mora zagotoviti, da lahko država članica, Komisija, Evropsko računsko sodišče 

in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) svoje pravice iz členov 17 in 18 uveljavljajo 

tudi pri njegovih izvajalcih. 

 

9.1.2.  Če je upravičenec „oseba javnega prava“ v smislu Direktive 2004/18/ES
7
 (ali 

2014/24/EU8), mora biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o javnih naročilih. 

 

9.2  Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 9.1.1, se bodo stroški v zvezi 

z zadevnim naročilom šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo zavrnjeni (glej člen 26). 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 9.1.2, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27). 

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

                                                 
7  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za 

oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114). 
8  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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ČLEN 10 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PODIZVAJALCEV 

 

10.1 Pravila za oddajanje podizvajalskih naročil za izvajanje nalog ukrepa 

 

10.1.1 Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec odda podizvajalska naročila, ki 

zajemajo izvajanje določenih nalog ukrepa, opisanih v Prilogi 1. 

 

Upravičenec mora pri oddajanju podizvajalskih naročil zagotoviti, da se izbere najugodnejša 

ponudba ali, če je ustrezno, najnižja cena. Pri tem se mora izogibati vsakršnemu navzkrižju 

interesov (glej člen 20).  

 

Podizvajalska naročila se lahko oddajo tudi subjektom, ki so strukturno povezani z 

upravičencem
9

, toda le, če je cena omejena na stroške, ki so subjektu dejansko nastali (tj. brez 

stopnje dobička). 

 

Naloge, ki jih je treba izvajati, in ocenjene stroške za vsako podizvajalsko naročilo je treba 

določiti v Prilogi 1, skupne ocenjene stroške oddajanja podizvajalskih naročil pa v Prilogi 2. 

Podizvajalska naročila, ki se oddajo subjektom, ki so strukturno povezani z upravičencem, 

morajo biti podrobno opisana v Prilogi 1. 

 

Vendar lahko država članica brez spremembe (glej člen 39) odobri podizvajalska naročila, ki 

niso določena v prilogah 1 in 2, če: 

 

- so posebej upravičena v [rednem] tehničnem poročilu in  

 

- ne povzročijo sprememb sporazuma, ki bi vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev ali ki bi kršile načelo enake obravnave vložnikov vlog za 

nepovratna sredstva. 

 

Upravičenec mora zagotoviti, da lahko država članica, Komisija, Evropsko računsko sodišče 

in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) svoje pravice iz členov 17 in 18 uveljavljajo 

tudi pri njegovih podizvajalcih. 

 

Poleg tega mora upravičenec zagotoviti, da podizvajalci vodijo evidence o svojih stroških. 

 

10.1.2 Upravičenec mora zagotoviti, da se njegove obveznosti iz členov 20, 21, 22 in 30 

uporabljajo tudi za podizvajalce. 

 

Če je upravičenec „oseba javnega prava“ v smislu Direktive 2004/18/ES (ali 2014/24/EU), 

mora biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o javnih naročilih. 

 

10.2  Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

                                                 
9  „Subjekti, ki so strukturno povezani z upravičencem“, so subjekti, ki so povezani z upravičencem, zlasti 

imajo pravno ali kapitalsko povezavo, ki ni niti omejena na ukrep niti vzpostavljena zgolj zaradi njegovega 

izvajanja.  
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Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 10.1.1, se bodo stroški v 

zvezi z zadevnim podizvajalskim naročilom šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo 

zavrnjeni (glej člen 26). 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 10.1.2, se nepovratna 

sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 11 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PRIDRUŽENIH SUBJEKTOV  

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 11A – FINANČNA PODPORA TRETJIM OSEBAM  

 

Ni relevantno. 

 

 

ODDELEK 2  PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM 

NEPOVRATNIH SREDSTEV  

 

ČLEN 12 – SPLOŠNE OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA 

 

12.1 Splošna obveznost posredovanja informacij na zahtevo  

 

Upravičenec mora med izvajanjem ukrepa ali pozneje posredovati vse informacije, ki se 

zahtevajo zaradi preverjanja upravičenosti stroškov, pravilnega izvajanja ukrepa in 

izpolnjevanja drugih obveznosti iz sporazuma.  

 

12.2 Obveznost dopolnjevanja informacij in obveščanja o dogodkih in okoliščinah, ki 

bi verjetno vplivali na sporazum 

 

Upravičenec mora posodabljati informacije, ki so shranjene v registru upravičencev na 

portalu za udeležence, zlasti v zvezi z imenom, naslovom, pravnih zastopnikih, pravno obliko 

in vrsto organizacije. 

 

Upravičenec mora državo članico nemudoma obvestiti o čemer koli od naslednjega:  

 

(a) o dogodkih, ki bi verjetno znatno vplivali na izvajanje ukrepa ali finančne 

interese EU ali povzročili zamudo pri izvajanju ukrepa, zlasti: 

 

(i) o spremembah njegovih pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali 

lastniških okoliščin; 

 

(b) o okoliščinah, ki vplivajo na: 

 

(i) odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev ali 
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(ii) izpolnjevanje zahtev iz sporazuma. 

 

12.3 Posledice neizpolnjevanja obveznosti  

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

ČLEN 13 – HRANJENJE DOKUMENTOV – DOKAZILA 

 

13.1 Obveznost hranjenja dokumentov in drugih dokazil 

 

Upravičenec in podizvajalci morajo tri leta po plačilu razlike hraniti dokumente in druga 

dokazila, da bi lahko dokazali pravilno izvajanje ukrepa in upravičenost stroškov, ki so jih 

prijavili.  

 

Predložiti jih morajo na zahtevo (glej člen 12) ali v okviru preverjanj, revizij ali preiskav (glej 

člen 17).  

 

Če na podlagi sporazuma potekajo preverjanja, revizije, preiskave, pravdni postopki ali druge 

izterjave zahtevkov (glej člen 17), morajo upravičenec in podizvajalci dokumente in druga 

dokazila hraniti do konca teh postopkov. 

 

Upravičenec in podizvajalci morajo hraniti izvirnike dokumentov. Digitalni in digitalizirani 

dokumenti se štejejo za izvirnike, če jih dovoljuje nacionalno pravo, ki se uporablja. Država 

članica lahko sprejme dokumente, ki niso izvirniki, če meni, da nudijo primerljivo zagotovilo.   

 

13.1.1 Dokumenti in druga dokazila o tehničnem izvajanju 

 

Upravičenec in podizvajalci morajo hraniti dokumente in druga dokazila o tehničnem 

izvajanju ukrepa v skladu s sprejetimi standardi na zadevnem področju. 

 

13.1.2 Dokumenti in druga dokazila za utemeljitev prijavljenih stroškov 

 

Upravičenec in podizvajalci morajo hraniti dokumente in dokazila za utemeljitev prijavljenih 

stroškov, in sicer: 

 

(a) za dejanske stroške: ustrezne dokumente in druga dokazila, ki dokazujejo prijavljene 

stroške, kot so pogodbe, podizvajalske pogodbe, računi in računovodski izkazi. Poleg 

tega morajo običajne prakse stroškovnega računovodstva in postopki notranjega 

kontroliranja upravičenca in podizvajalcev omogočati neposredno uskladitev 

prijavljenih zneskov z zneski, knjiženimi v njihovih računovodskih izkazih, ter zneski, 

navedenimi v dokazilih; 
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(b) za stroške na podlagi pavšalne stopnje: ustrezne dokumente in druga dokazila o 

upravičenosti stroškov, pri katerih se uporablja pavšalna stopnja. Upravičencu ni treba 

opredeliti kritih stroškov ali predložiti dokazil (na primer računovodskih izkazov), da 

dokaže znesek, prijavljen na podlagi pavšalne stopnje. 

 

Poleg tega mora upravičenec za stroške za osebje (ki so prijavljeni kot dejanski stroški ) 

voditi časovne evidence za število prijavljenih dni. Časovne evidence morajo biti v pisni 

obliki, najmanj enkrat mesečno pa jih morajo potrditi osebe, ki delajo na ukrepu, ter njihovi 

nadzorniki. Če zanesljivih časovnih evidenc, v katerih so navedeni dnevi, opravljeni na 

ukrepu, ni, lahko država članica sprejme drugačna dokazila o številu prijavljenih dni, če 

meni, da dajejo ustrezno zagotovilo.  

 

Izjema od tega pravila je, da za osebe, ki delajo izključno na ukrepu, časovnih evidenc ni 

treba voditi, če upravičenec podpiše izjavo, s katero potrdi, da zadevne osebe delajo 

izključno na ukrepu.  

 

13.2 Posledice neizpolnjevanja obveznosti  

 

Če upravičenec in podizvajalci prekršijo katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 

bodo stroški, ki niso bili dovolj utemeljeni, šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo 

zavrnjeni (glej člen 26), nepovratna sredstva pa se lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 14 – PREDLOŽITEV KONČNIH REZULTATOV 

 

14.1. Obveznost predložitve končnih rezultatov  

 

[Privzeta MOŽNOST: Upravičenec mora predložiti „končne rezultate“, ki so opredeljeni v 

Prilogi 1.] 

 

[MOŽNOST, če bi država članica zahtevala stalno spremljanje: Upravičenec mora 

predložiti „končne rezultate“, ki so opredeljeni v Prilogi 1, v skladu z roki in pogoji, 

določenimi v Prilogi 8.]  

 

14.2 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, lahko država članica 

uporabi katerega koli od ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

ČLEN 15 – POROČANJE – ZAHTEVKI ZA PLAČILO 

 

15.1 Obveznost predložitve poročil  

 

Upravičenec mora državi članici predložiti (glej člen 36) tehnična in finančna poročila, 

določena v tem členu. [MOŽNOST 1 za ukrepe z enim obdobjem poročanja in BREZ 

vmesnih plačil: To poročilo vključuje] [MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in 
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vmesnimi plačili: Ta poročila vključujejo] zahtevo(-e) za plačilo in ga (jih) je treba sestaviti s 

pomočjo obrazcev in predlog, če so na voljo.  

 

15.2 Obdobja poročanja 

 

Ukrep [MOŽNOST 1 za ukrepe z enim obdobjem poročanja in BREZ vmesnih plačil: ima 

eno „obdobje poročanja“
10

] [MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi 

plačili: je razdeljen na naslednja „obdobja poročanja“
11

]: 

 

 – obdobje poročanja 1: od meseca 1 do meseca [X]  

 [– obdobje poročanja 2: od meseca [X+1] do meseca [Y] 

– obdobje poročanja 3: od meseca [Y+1] do meseca [Z]] 

 

[MOŽNOST 1 za ukrepe z enim obdobjem poročanja in BREZ vmesnih plačil: 15.3

 Redna poročila – zahtevki za vmesna plačila 

  

Ni relevantno. 

 

15.4 Končno poročilo – zahtevek za plačilo razlike 

 

Upravičenec mora v 90 dneh po koncu obdobja poročanja predložiti končno poročilo, ki 

vključuje zahtevek za plačilo razlike. 

 

Končno poročilo mora vključevati naslednje: 

 

(a) „končno tehnično poročilo (glej Prilogo 7), ki vsebuje: 

 

(i) pregled izvajanja ukrepa, vključno s končnimi rezultati, ki so opredeljeni v 

Prilogi 1.  

 

To poročilo mora upoštevati rezultate in kazalnike učinka, kot so določeni v 

Prilogi 1, ter vključevati pojasnila, ki upravičujejo razlike med delom, ki naj bi 

bilo opravljeno v skladu s Prilogo 1, in dejansko opravljenim delom;  

 

(ii) povzetek za objavo. 

 

(b) „končno finančno poročilo“, ki vsebuje:  

 

(i) „posamezne računovodske izkaze“ (glej Prilogo 4) vsakega upravičenca za 

obdobje poročanja. 

 

V posameznih računovodskih izkazih morajo biti podrobno navedeni 

upravičeni stroški (dejanski stroški in stroški na podlagi pavšalne stopnje; glej 

člen 6) za vsako proračunsko kategorijo (glej Prilogo 2). 

                                                 
10 To obdobje je dolgo 12 mesecev. 
11 Vsako obdobje je dolgo 12 mesecev. 
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Upravičenec mora prijaviti vse upravičene stroške, tudi če – v primeru 

dejanskih stroškov in stroškov na podlagi pavšalne stopnje – presegajo zneske, 

ki so navedeni v oceni proračuna (glej Prilogo 2). Zneskov, ki niso prijavljeni 

v posameznem računovodskem izkazu, država članica ne bo upoštevala. 

 

V posameznih računovodskih izkazih je treba tudi podrobno navesti prejemke 

ukrepa (glej člen 5.3.3). 

 

Upravičenec mora potrditi, da: 

 

- so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične; 

 

- so prijavljeni stroški upravičeni (glej člen 6); 

 

- je stroške mogoče utemeljiti z ustreznimi dokumenti in dokazili (glej 

člen 13), ki se bodo predložili na zahtevo (glej člen 12) ali v okviru 

preverjanj, revizij in preiskav (glej člen 17), in  

 

- da so vsi prejemki prijavljeni (glej člen 5.3.3); 

 

(ii) zahtevek za plačilo razlike; 

 

(iii) „potrdilo o računovodskih izkazih“ (sestavljeno v skladu z mednarodnimi 

revizijskimi standardi in podprto s končnim revizijskim poročilom ter v skladu 

s Prilogo 5) za upravičenca, če: 

 

- zahteva skupni prispevek v višini 325 000 EUR ali več v obliki povračila 

dejanskih stroškov in  

 

- najvišji prispevek EU, ki je za upravičenca naveden v oceni proračuna 

(glej Prilogo 2) kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 750 000 EUR ali 

več; 

 

(iv) izvode ustreznih računov in dokazil, ki dokazujejo upravičenost stroškov, 

kadar se ne zahteva potrdilo iz točke (iii); 

 

(c) študijo z oceno rezultatov ukrepov za promocijo in informiranje, ki jo izvede 

neodvisen zunanji organ, in v kateri se uporabijo kazalniki učinka, določeni v 

Prilogi 1. 

 

[MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: 15.3 Redna 

poročila – zahtevki za vmesna plačila 

 

V 60 dneh po zaključku vsakega obdobja poročanja mora upravičenec predložiti redno 

poročilo.  

 

Redno poročilo mora vključevati naslednje: 
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(a) „redno tehnično poročilo“ (glej Prilogo 6), ki vsebuje:  

 

(i) obrazložitev dejavnosti, ki jih izvaja upravičenec, in pregled napredka pri 

doseganju ciljev ukrepa, vključno s končnimi rezultati, ki so opredeljeni v 

Prilogi 1.  

 

To poročilo mora upoštevati kazalnike učinka in rezultatov, ki so določeni v 

Prilogi 1, ter vključevati pojasnila, ki upravičujejo razlike med dejavnostmi, ki 

naj bi se izvedle, in pričakovanimi rezultati v skladu s Prilogo 1, ter 

dejavnostmi, ki so se dejansko izvedle, in znanimi rezultati;  

 

(ii) izvode uporabljenega gradiva, tudi vizualnega, ki še ni bilo poslano državi 

članici; 

 

(b) „redno finančno poročilo“, ki vključuje: 

 

(i) „posamezni računovodski izkaz“ (glej Prilogo 4) upravičenca za zadevno 

obdobje poročanja. 

 

V posameznih računovodskih izkazih morajo biti podrobno navedeni 

upravičeni stroški (dejanski stroški in stroški na podlagi pavšalne stopnje; glej 

člen 6) za vsako proračunsko kategorijo (glej Prilogo 2). 

 

Upravičenec mora prijaviti vse upravičene stroške, tudi če – v primeru 

dejanskih stroškov in stroškov na podlagi pavšalne stopnje – presegajo zneske, 

ki so navedeni v oceni proračuna (glej Prilogo 2). Zneskov, ki niso prijavljeni 

v posameznem računovodskem izkazu, država članica ne bo upoštevala. 

 

Če se posamezen računovodski izkaz ne predloži za obdobje poročanja, se 

lahko vključi v redno finančno poročilo za naslednje obdobje poročanja. 

 

V posameznih računovodskih izkazih zadnjega obdobja poročanja je treba tudi 

podrobno navesti prejemke ukrepa (glej člen 5.3.3). 

 

Upravičenec mora potrditi, da: 

 

- so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične; 

 

- so prijavljeni stroški upravičeni (glej člen 6); 

 

- je stroške mogoče utemeljiti z ustreznimi dokumenti in dokazili (glej 

člen 13), ki se bodo predložili na zahtevo (glej člen 12) ali v okviru 

preverjanj, revizij in preiskav (glej člen 17), in  

 

- za zadnje obdobje poročanja: da so vsi prejemki prijavljeni (glej 

člen 5.3.3); 
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(ii) „potrdilo o računovodskih izkazih“ (sestavljeno v skladu z mednarodnimi 

revizijskimi standardi in podprto s končnim revizijskim poročilom ter v skladu 

s Prilogo 5) za vsakega upravičenca, če: 

 

- znesek plačila, ki ga zahteva kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 

325 000 EUR ali več in  

 

- najvišji prispevek EU, ki je za upravičenca naveden v oceni proračuna 

(glej Prilogo 2) kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 750 000 EUR 

ali več; 

 

(iii) izvode ustreznih računov in dokazil, ki dokazujejo upravičenost stroškov, 

kadar se ne zahteva potrdilo iz točke (ii); 

 

(iv) in vključuje zahtevek za vmesno plačilo, razen za zadnje obdobje poročanja. 

 

15.4 Končno poročilo – zahtevek za plačilo razlike 

 

Upravičenec mora poleg rednega poročila za zadnje obdobje poročanja v 90 dneh po koncu 

zadnjega obdobja poročanja predložiti tudi končno poročilo. 

 

Končno poročilo mora vključevati naslednje: 

 

(a) „končno tehnično poročilo“ (glej Prilogo 7), ki vsebuje: 

 

(i) pregled izvedenih dejavnosti in doseženih rezultatov ukrepa, zlasti z uporabo 

kazalnikov učinka iz Priloge 1; 

 

(ii) povzetek za objavo; 

 

(b) „končno finančno poročilo“, ki vsebuje „končni zbirni računovodski izkaz“, ki 

združeno povzema posamezne računovodske izkaze za vsa obdobja poročanja in 

vključuje zahtevek za plačilo razlike, in  

 

(c) študijo z oceno rezultatov ukrepov za promocijo in informiranje, ki jo izvede 

neodvisen zunanji organ, in v kateri se uporabijo kazalniki učinka, določeni v 

Prilogi 1.  

 

15.5 Informacije o nastalih skupnih izdatkih  

 

Ni relevantno. 

 

15.6 Valuta računovodskih izkazov in preračunavanje v eure  

 

Računovodske izkaze je treba sestaviti v eurih, za države članice zunaj euroobmočja pa v tudi 

v njihovi nacionalni valuti. 
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Za preračun izdatkov, ki jih ima upravičenec ali podizvajalci pred prijavo Komisiji, država 

članica v skladu z nacionalnimi pravili določi veljavni menjalni tečaj.  

 

15.7 Jezik poročil 

 

Poročilo(-a) (vključno z računovodskimi izkazi) je treba predložiti v jeziku sporazuma. 

 

15.8 Posledice neizpolnjevanja obveznosti  

 

Če predloženo(-a) poročilo(-a) ni(niso) v skladu s tem členom, lahko država članica prekine 

rok za plačilo (glej člen 31) in uporabi katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

Če upravičenec prekrši svojo obveznost predložitve poročila(-il) in te obveznosti ne izpolni v 

30 dneh po pisnem opominu, lahko država članica odpove sporazum (glej člen 34) in uporabi 

katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

  

ČLEN 16 – PLAČILA IN UREDITEV PLAČIL  

 

16.1 Plačila, ki jih je treba izvršiti   

 

Upravičencu se izvršijo naslednja plačila: 

 

- plačilo predhodnega financiranja; 

 

- [MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: eno ali več 

vmesnih plačil na podlagi zahtevka(-ov) za vmesno plačilo (glej člen 15) in] 

 

-  eno plačilo razlike na podlagi zahtevka za plačilo razlike (glej člen 15). 

 

16.2 Plačilo predhodnega financiranja – znesek – jamstvo za predhodno financiranje 

 

Cilj predhodnega financiranja je, da se upravičencu zagotovijo likvidnostna sredstva.  

 

Predhodno financiranje ostane v lasti EU do končnega plačila. 

 

Znesek predhodnega financiranja bo [vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)
12

] EUR.  

 

V 30 dneh od začetka veljavnosti tega sporazuma lahko upravičenec zadevni državi članici 

predloži vlogo za plačilo predhodnega financiranja, skupaj s finančnim jamstvom v istem 

                                                 
12 Znesek predhodnega financiranja ne sme presegati 20 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev. 
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znesku kot predhodno financiranje in v skladu s poglavjem IV Delegirane uredbe Komisije 

(EU) št. 907/2014
13

. 

 

[MOŽNOST za upravičence s sedežem v državi članici, ki prejema finančno pomoč v 

skladu s členom 15(3) Uredbe (EU) št. 1144/2014: Upravičenec s sedežem v državi članici, 

ki prejema finančno pomoč, lahko za plačilo predhodnega financiranja zaprosi v dveh delih: 

za prvi del mora biti vloga vložena v roku iz prejšnjega odstavka, vloga za preostali del 

predhodnega financiranja pa se lahko vloži šele potem, ko je bil prvi del predhodnega 

financiranja izvršen.] 

 

Država članica bo, razen če se uporablja člen 32, izvršila plačilo predhodnega financiranja 

upravičencu v 30 dneh, in sicer od 10 dni pred začetkom ukrepa (glej člen 3) ali od prejema 

jamstva za predhodno financiranje, pri čemer se upošteva poznejši datum.   

  

16.3 Vmesna plačila – znesek – izračun 

 

[MOŽNOST 1 za ukrepe z enim obdobjem poročanja in BREZ vmesnih plačil: Ni 

relevantno] 

 

 [MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: Z vmesnimi plačili se 

povrnejo upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju ukrepa v ustreznih obdobjih 

poročanja. 

 

Država članica bo upravičencu dolgovani znesek vmesnega plačila plačala v 60 dneh po 

prejemu rednega poročila (glej člen 15.3), razen če se uporablja člen 31 ali 32. 

 

Plačilo je odvisno od odobritve rednega poročila. Ta odobritev ne pomeni priznanja 

skladnosti, verodostojnosti, popolnosti ali točnosti njegove vsebine. 

 

Dolgovani znesek vmesnega plačila država članica izračuna z naslednjima korakoma: 

 

korak 1 – uporaba stopnje povračila 

 

korak 2 – omejitev na 90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev  

 

16.3.1 Korak 1 – uporaba stopnje povračila  

 

Stopnja povračila (glej člen 5.2) se uporablja pri upravičenih stroških (dejanski stroški in 

stroški na podlagi pavšalne stopnje; glej člen 6), ki jih prijavi upravičenec (glej člen 15) in 

jih odobri država članica (glej zgoraj) za zadevno obdobje poročanja. 

 

16.3.2 Korak 2 – omejitev na 90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev 

 

                                                 
13 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, 

potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18). 
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Skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil ne sme presegati 90 % najvišjega 

zneska nepovratnih sredstev, določenega v členu 5.1. Najvišji znesek za vmesna plačila se 

izračuna, kot sledi:  

 

{90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev (glej člen 5.1),  
 

od česar se odšteje 

 

{predhodno financiranje in prejšnja vmesna plačila}}.] 

 

16.4 Plačilo razlike – znesek – izračun  

 

S plačilom razlike se povrne preostali del upravičenih stroškov, ki jih ima upravičenec pri 

izvajanju ukrepa.  

 

Če je skupni znesek prejšnjih plačil večji od končnega zneska nepovratnih sredstev (glej 

člen 5.3), se plačilo razlike opravi kot izterjava (glej člen 28).  

 

Če je skupni znesek prejšnjih plačil nižji od končnega zneska nepovratnih sredstev, bo država 

članica razliko plačala v 60 dneh od prejema končnega poročila (glej člen 15.4), razen če se 

uporablja člen 31 ali 32. 

 

Plačilo je odvisno od odobritve končnega poročila. Ta odobritev ne pomeni priznanja 

skladnosti, verodostojnosti, popolnosti ali točnosti njegove vsebine. 

 

Dolgovani znesek razlike država članica izračuna tako, da od končnega zneska nepovratnih 

sredstev, določenega v skladu s členom 5.3, odšteje skupni znesek predhodnega financiranja 

in že izvršenih (morebitnih) vmesnih plačil: 

 

{končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.3), 
 

od česar se odšteje 

 

{predhodno financiranje in (morebitna) vmesna plačila}}. 

 

Če je razlika pozitivna, se bo plačala upravičencu. 

 

Znesek, ki ga je treba plačati, pa se lahko brez soglasja upravičenca pobota s katerim koli 

drugim zneskom, ki ga upravičenec dolguje Komisiji v okviru proračuna EU, in sicer do 

najvišjega prispevka EU, ki je za upravičenca naveden v oceni proračuna (glej Prilogo 2). 

 

Če je razlika negativna, se bo izterjala od upravičenca (glej člen 28).  

 

16.5 Obvestilo o zapadlih zneskih  

 

Ob izvrševanju plačil bo država članica upravičenca uradno obvestila o zapadlem znesku in 

navedla, ali gre za [MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: 

vmesno plačilo ali] plačilo razlike.  
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V primeru plačila razlike bo v obvestilu naveden tudi končni znesek nepovratnih sredstev. 

 

V primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev ali izterjave neupravičenih zneskov bo pred 

obvestilom opravljen kontradiktorni postopek, ki je določen v členih 27 in 28.  

 

16.6 Valuta plačil  

 

Ni relevantno. 

 

16.7 Plačila upravičencu  

 

Plačila se izvršijo upravičencu.  

 

S plačili se država članica razreši obveznosti plačila.  

 

16.8 Bančni račun za plačila  

 

Vsa plačila se izvršijo na naslednji bančni račun: 

 

Ime banke: […]  

 

Polno ime imetnika računa: […]  

Celotna številka računa (vključno z bančnimi kodami): […]  

[Koda IBAN: […]]
14

 

 

16.9 Stroški nakazila plačil  

 

Stroški nakazila plačil se razdelijo na naslednji način:  

 

- država članica nosi stroške nakazil, ki jih zaračuna njena banka; 

 

- upravičenec nosi stroške nakazil, ki jih zaračuna njegova banka; 

 

- stranka, zaradi katere je treba nakazilo ponoviti, plača stroške ponovnega nakazila. 

 

16.10 Datum plačila  

 

Za plačila države članice se šteje, da so izvršena na dan, ko so knjižena v breme njenega 

računa.  

 

16.11 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

16.11.1 Če država članica plačila ne izvrši v roku za plačilo (glej zgoraj), se uporabljajo 

določbe člena 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014.  

                                                 
14 Za države, v katerih se koda IBAN ne uporablja, se uporablja koda BIC ali SWIFT. 
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16.11.2 Ni relevantno. 

 

ČLEN 17 – PREVERJANJA, PREGLEDI, REVIZIJE IN PREISKAVE – 

RAZŠIRITEV UGOTOVITEV 

 

17.1 Preverjanja, pregledi in revizije s strani države članice in Komisije 

 

17.1.1 Pravica do izvajanja preverjanj s strani države članice 

 

Država članica bo med izvajanjem ukrepa ali pozneje preverila pravilno izvajanje ukrepa in 

izpolnjevanje obveznosti iz sporazuma, vključno z oceno končnih rezultatov in poročil.  

 

Država članica lahko zahteva tudi dodatne informacije v skladu s členom 12.  

 

Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, 

vključno z elektronsko obliko. 

 

17.1.2 Pravica do izvajanja pregledov  

 

Ni relevantno. 

 

17.1.3  Pravica do izvajanja revizij s strani Komisije 

 

V skladu z Uredbo št. 1306/2013
15

 ter njenimi določbami in postopki lahko Komisija izvede 

preverjanja na kraju samem, s katerimi ugotovi, ali izdatki niso bili izvršeni v skladu s 

pravom Unije. 

 

17.2 Preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)  

 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko kadar koli med izvajanjem ukrepa ali 

pozneje v skladu z uredbama št. 883/2013
16

 in št. 2185/96
17

 (in v skladu z določbami in 

postopki iz navedenih uredb) izvaja preiskave, vključno s preverjanji in inšpekcijami na kraju 

samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega 

nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom EU.  

 

17.3 Preverjanja in revizije s strani Evropskega računskega sodišča  

                                                 
15  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, 

upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 

št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 

20.12.2013, str. 549).  
16  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, 

ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 

Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 
17  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/1996 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju 

samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2). 
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Evropsko računsko sodišče lahko kadar koli med izvajanjem ukrepa ali pozneje izvaja 

revizije v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in členom 161 

finančne uredbe št. 966/2012
18

. 

 

Evropsko računsko sodišče ima pravico dostopa za namene preverjanj in revizij. 

 

17.4 Preverjanja, pregledi, revizije in preiskave za mednarodne organizacije  

 

Ni relevantno. 

 

17.5 Posledice ugotovitev preverjanj, pregledov, revizij in preiskav – razširitev 

ugotovitev 

 

17.5.1  Ugotovitve v zvezi s temi nepovratnimi sredstvi 

 

Ugotovitve, ki izhajajo iz preverjanj, revizij ali preiskav, opravljenih v zvezi s temi 

nepovratnimi sredstvi, so lahko podlaga za zavrnitev neupravičenih stroškov (glej člen 26), 

zmanjšanje nepovratnih sredstev (glej člen 27), izterjavo neupravičenih zneskov (glej 

člen 28) ali katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6.   

 

Zavrnitev stroškov ali zmanjšanje nepovratnih sredstev po plačilu razlike bo podlaga za 

popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.4). 

 

Ugotovitve, ki izhajajo iz preverjanj, revizij ali preiskav, so lahko podlaga za zahtevek za 

spremembo Priloge 1 (glej člen 39).  

 

Poleg tega so ugotovitve iz preiskave OLAF lahko tudi podlaga za kazenski pregon na 

podlagi nacionalnega prava. 

 

17.5.2 Ugotovitve v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi  

 

Ni relevantno. 

 

17.5.3 Postopek  

 

Ni relevantno. 

 

17.6 Posledice neizpolnjevanja obveznosti  

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se bodo stroški, ki niso 

bili dovolj utemeljeni, šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo zavrnjeni (glej člen 26).  

 

                                                 
18  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 18 – OCENA UČINKA UKREPA 

 

Ni relevantno. 

 

ODDELEK 3 DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  

 

ČLEN 18a – POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN 

PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTI 

 

18a.1  Obveznosti za izvajanje dejavnosti informiranja in promocijskih dejavnosti 

 

Upravičenec mora pri izvajanju svojih dejavnosti informiranja in promocijskih dejavnosti 

upoštevati naslednje pogoje: 

 

(a) zagotoviti morajo, da so ukrepi za informiranje in promocijo objektivni, nepristranski 

in nediskriminatorni; 

 

(b) zagotoviti morajo, da ukrepi za informiranje in promocijo promovirajo tudi dejavnosti 

EU (glej člen 22); 

 

(c) za navedbe porekla promoviranih proizvodov: 

 

(i) zagotoviti morajo, da ukrepi za informiranje in promocijo niso usmerjeni v 

poreklo;  

 

- zagotoviti morajo, da je glavno sporočilo „evropsko usmerjeno“ (in se ne 

osredotoča na določeno poreklo), in zlasti, da: 

 

- navedba porekla dopolnjuje glavno sporočilo EU; 

 

- navedba porekla ne spodbuja potrošnikov k nakupu domačega blaga samo 

na podlagi njegovega porekla in da so zagotovljene tudi informacije o 

posebnih lastnostih proizvoda; 

 

- navedba porekla ostaja sekundarna (tj. besedilo ali simboli, ki se nanašajo 

na poreklo [MOŽNOST 1 za ukrepe, ki zadevajo ukrepe za informiranje 

in promocijo v državah članicah EU: so manj] [MOŽNOST 2 za ukrepe, 

ki zadevajo ukrepe za informiranje in promocijo v tretjih državah: niso 

bolj] vidni kot besedilo ali simboli, ki se nanašajo na glavno sporočilo 

EU);); 

 

- glavnega sporočila EU ne zakriva gradivo v zvezi z navedbo porekla (kot 

so slike, barve, simboli itd.) in to gradivo se pojavlja na ločenem prostoru; 
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(ii) zagotoviti morajo, da se navedba porekla nanaša na nacionalno raven ali višje 

(tj. da se nanaša na nadnacionalno območje ali državo članico in ne na nižjo 

raven), razen če je navedba porekla del: 

 

- grafičnega znaka za najbolj oddaljene regije (grafični znak RUP)
19

 ali s 

tem povezanim vizualnim gradivom; 

 

- nacionalne sheme kakovosti s poreklom v njenem imenu; 

 

- porekla, omenjenega v imenu proizvoda, priznanega v okviru ene od 

naslednjih shem kakovosti EU: 

 

- zaščitene označbe porekla (ZOP); 

 

- zaščitene geografske označbe (ZGO) ali 

 

- zajamčene tradicionalne posebnosti (ZTP)
20

; 

  

(iii) navedba porekla je omejena na vizualno gradivo (tj. ne zvočno gradivo); 

 

(d) za uporabo znamk:  

 

(i) zagotoviti morajo, da ukrepi za informiranje in promocijo niso usmerjeni v 

blagovne znamke; 

 

(ii) zagotoviti morajo, da je, razen za ukrepe za informiranje in promocijo v zvezi 

z nacionalnimi shemami kakovosti, registriranimi kot blagovna znamka, 

uporaba blagovnih znamk: 

 

- omejena na: 

 

- predstavitve ali pokušnje (na sejmih, poslovnih dogodkih, na 

spletnih straneh ali na prodajnih mestih) ter  

 

- tiskano informacijsko in promocijsko gradivo, ki se deli na 

takšnih predstavitvah in pokušnjah; 

 

                                                 
19  Glej Prilogo I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 179/2014 z dne 6. novembra 2013 o dopolnitvi 

Uredbe (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede registra gospodarskih subjektov, zneska 

pomoči za trženje proizvodov izven regije njihove proizvodnje, grafičnega znaka, oprostitve od plačila 

uvoznih dajatev za določeno govedo ter financiranja določenih ukrepov, povezanih s posebnimi ukrepi za 

kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 63, 4.3.2014, str. 3). 
20  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) 

št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe 

porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili 

o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (UL L 179, 

19.6.2014, str. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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in 

 

- je v skladu z naslednjim: 

 

- uporabijo se samo blagovne znamke, ki spadajo v opredelitev 

blagovnih znamk v skladu s členoma 4 in 66 Uredbe št. 207/2009
21

 

ali členom 2 Direktive 2008/95/ES
22

; 

 

- prikaz blagovnih znamk ne oslabi glavnega sporočila EU, zlasti: 

 

- prikaz blagovnih znamk ostane sekundaren (tj. je manjšega 

formata kot glavno sporočilo EU); 

 

- prikaz gradiva v zvezi z blagovnimi znamkami (kot so slike, 

barve, simboli itd.) ne zakrije glavnega sporočila EU; 

 

- blagovne znamke so omejene na vizualno gradivo (tj. ne na zvočno 

gradivo);  

 

- vsi člani organizacije upravičenke imajo enako priložnost za prikaz 

svojih blagovnih znamk. Te so prikazane skupaj na enako viden 

način, na površini, ločeni od tiste, ki je namenjena glavnemu 

sporočilu EU; 

 

- blagovne znamke so prikazane na naslednji način: 

 

- na sejmih, poslovnih dogodkih ali prodajnih mestih: 

 

- vse blagovne znamke skupaj na plakatu na sprednji strani 

stojnice, pri čemer plakat ne presega 5 % celotne površine 

sprednjega dela stojnice (ali sorazmerno manj, če je 

navedenih manj kot 5 znamk)  

 

ali 

 

- blagovne znamke posamično na ločenih in enakih pokritih 

stojnicah na nevtralen in enak način, na sprednjem delu 

pokrite stojnice, pri čemer prikaz blagovne znamke ne 

presega 5 % celotne površine sprednjega dela stojnice (ali 

sorazmerno manj, če je navedenih manj kot 5 znamk); 

 

- za spletne strani: vse blagovne znamke skupaj, bodisi:  

                                                 
21  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, 

24.3.2009, str. 1). 
22  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje 

držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, 8.11.2008, str. 25). 
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- v pasici na dnu spletne strani, pri čemer se upošteva 

naslednje: 

 

- pasica ne presega 5 % skupne površine spletne strani 

(ali sorazmerno manj, če je navedenih manj kot 5 

blagovnih znamk) in 

 

- vsaka blagovna znamka je manjša od emblema EU (glej 

člen 22); 

 

ali 

 

- na namenski spletni strani, ki ni domača stran, na nevtralen 

in enak način za vsako blagovno znamko; 

 

- za tiskano informacijsko in promocijsko gradivo, ki se deli na 

predstavitvah in pokušnjah: vse blagovne znamke skupaj v 

pasici na spodnji strani spletne strani, pri čemer pasica ne 

presega 5 % celotne površine strani (ali sorazmerno manj, če je 

navedenih manj kot 5 znamk); 

 

(e) za zdravstvene trditve (tj. informacije o vplivu izdelka na zdravje):  

 

(i) zagotoviti morajo, da je zdravstvena trditev [MOŽNOST 1 za ukrepe, ki 

zadevajo ukrepe za informiranje in promocijo v državah članicah EU:  v 

skladu s Prilogo k Uredbi št. 1924/2006
23

 ali da jo je odobril nacionalni 

organ, pristojen za področje javnega zdravja v državi članici, v kateri se 

izvajajo dejavnosti][MOŽNOST 2 za ukrepe, ki zadevajo ukrepe za 

informiranje in promocijo v tretjih državah: odobrena s strani nacionalnega 

organa, pristojnega za področje javnega zdravja v državi, v kateri se izvajajo 

dejavnosti.][;][.] 

 

(f) [MOŽNOST 1 za ukrepe, ki zadevajo ukrepe za informiranje in promocijo v tretjih 

državah: zagotoviti morajo, da so ukrepi za informiranje in promocijo v zvezi z 

nacionalno shemo kakovosti osredotočeni na shemo in ne na posamezne proizvode (tj. 

posamezni proizvodi se uporabijo le za prikaz sheme in so prikazani kot sekundarno 

sporočilo, ki ne oslabi glavnega sporočila EU).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18a.2 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27). 

 

                                                 
23  Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in 

zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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Takšna kršitev je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

 

ČLEN 19 — PREDHODNO OBSTOJEČE PRAVICE IN LASTNIŠTVO NAD 

REZULTATI (VKLJUČNO S PRAVICAMI INTELEKTUALNE IN 

INDUSTRIJSKE LASTNINE)  
 

19.1 Predhodno obstoječe pravice in pravice dostopa do predhodno obstoječih pravic 

 

Če pravice do industrijske in intelektualne lastnine (vključno s pravicami tretjih oseb) 

obstajajo že pred sporazumom, mora upravičenec sestaviti seznam teh predhodno obstoječih 

pravic do industrijske in intelektualne lastnine, pri čemer se podrobno določijo lastnik in vse 

osebe, ki imajo pravico do uporabe. 

 

Upravičenec mora pred začetkom dejavnosti predložiti ta seznam državi članici. 

 

19.2 Lastništvo rezultatov in pravice do uporabe  

 

Rezultati ukrepa (vključno s poročili in drugimi dokumenti, ki zadevajo ta ukrep) so v lasti 

upravičenca.  

 

Upravičenec mora dati Komisiji pravico, da uporabi rezultate za svoje komunikacijske 

dejavnosti iz člena 22. 

 

19.3 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšna kršitev je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

ČLEN 20 – NAVZKRIŽJE INTERESOV  

 

20.1 Obveznost izogibanja navzkrižju interesov 

 

Upravičenec mora sprejeti vse ukrepe, s katerimi bo preprečil, da bi bilo nepristransko in 

objektivno izvajanje ukrepa ogroženo zaradi gospodarskega interesa, političnih ali 

narodnostnih razlogov, družinskih ali čustvenih vezi ali kakršnega koli drugega skupnega 

interesa (v nadaljnjem besedilu: navzkrižje interesov). 

 

Državo članico mora brez odlašanja uradno obvestiti o vseh okoliščinah, ki predstavljajo ali 

bi lahko bile podlaga za navzkrižje interesov, ter nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe za 

odpravo teh okoliščin.  

 

Država članica lahko preveri, ali so sprejeti ukrepi ustrezni, in zahteva, da se v za to 

določenem roku sprejmejo dodatni ukrepi. 
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20.2 Posledice neizpolnjevanja obveznosti  

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27), sporazum pa se lahko odpove (glej člen 34). 

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

ČLEN 21 – ZAUPNOST 

 

21.1 Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti 

 

Stranki morata med izvajanjem ukrepa in tri leta po plačilu razlike ohranjati zaupnost vseh 

podatkov, dokumentov ali drugega gradiva (v kakršni koli obliki), ki so v času razkritja 

opredeljeni kot zaupni (v nadaljnjem besedilu: zaupne informacije). 

 

Zaupne informacije lahko uporabljata za izvajanje sporazuma.  

 

Obveznosti glede zaupnosti se ne uporabljajo več, če: 

 

(a) se stranka, ki je podatke razkrila, strinja, da drugo stranko odveže obveznosti; 

 

(b) informacija postane splošno in javno razpoložljiva, ne da bi se kršila kakršna koli 

obveznost glede zaupnosti;  

 

(c) razkritje informacij zahteva pravo EU ali nacionalno pravo.  

 

21.2 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

ČLEN 22 – PROMOVIRANJE UKREPA – PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

 

22.1 Dejavnosti upravičenca na področju obveščanja 

 

22.1.1 Splošna obveznost promoviranja ukrepa in njegovih rezultatov 

 

Upravičenec mora promovirati ukrep in njegove rezultate.  

 

22.1.2 Informacije o sredstvih EU – obveznost in pravica do uporabe emblema EU – 

obveznost in pravica do uporabe napisa „Enjoy, it’s from Europe!“    
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22.1.2.1 Vse informacijsko in promocijsko gradivo, ki se uporablja, mora prikazovati 

emblem EU in naslednje besedilo v jeziku(-ih) ciljnega(-ih) trga(-ov): 

 

 
 

 

Kadar je emblem EU prikazan skupaj z drugimi logotipi upravičenca, mora biti ustrezno 

poudarjen.  

 

Pri vizualnih medijih morata biti emblem in besedilo jasno vidna na začetku sporočila, med 

sporočilom in na koncu sporočila.  Pri zvočnih sporočilih se mora besedilo jasno slišati na 

koncu sporočila. 

 

Upravičenec lahko za namene izpolnjevanja svojih obveznosti iz tega člena uporabi 

emblem EU, ne da bi pred tem pridobil odobritev Komisije. 

 

Vendar s tem ne dobi pravice do izključne uporabe.  

 

Poleg tega si emblema EU ali katere koli podobne znamke ali logotipa ne sme prilastiti ne z 

registracijo ne z drugimi sredstvi.  

 

22.1.2.2 Vse informacijsko in promocijsko gradivo, ki se uporablja, mora nositi napis „Enjoy, 

it’s from Europe!“:  

 
 

Ta mora biti: 

 

- v angleškem jeziku, vendar je napis mogoče prevesti v opombi, 

 

- navpičen, 

 

- v barvah (oranžna barva = 8-M74-Y90-K0) ali v črni in beli barvi (oranžna barva 

se nadomesti s črno K100, modra pa s sivo K60), 

 

- velikosti, ki je sorazmerna z velikostjo materiala, na katerem je prikazan. 

 

Glede na temo kampanje se napisu lahko doda eno od naslednjih besedil: 

 
Tema Besedilo 
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Okolje Evropska unija podpira kampanje, ki spodbujajo spoštovanje 

okolja. 

Kakovost in varnost 

hrane 

Evropska unija podpira kampanje, ki spodbujajo visokokakovostne 

kmetijske proizvode. 

Zdravje Evropska unija podpira kampanje, ki spodbujajo zdrav življenjski 

slog.  

Raznolikost Evropska unija podpira kampanje, ki spodbujajo raznolikost 

kmetijskih proizvodov. 

Tradicija Evropska unija podpira kampanje, ki spodbujajo tradicije v 

kmetijstvu. 

 

Napis ne sme nadomestiti emblema EU (ali njegovega spremnega besedila; glej zgoraj).  

 

22.1.3 Izjava o izključitvi odgovornosti Komisije 

 

Na vsem vizualnem informacijskem in promocijskem gradivu, ki se uporablja, razen manjših 

promocijskih izdelkov (npr. majhni izdelki, kot so kemični svinčniki) in manjših oglasov 

(npr. spletne pasice), mora biti navedena naslednja izjava: 
 

„Vsebina te promocijske kampanje predstavlja le stališča avtorja in je v njegovi izključni 

odgovornosti. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih 

vsebuje to gradivo.“ 

 

Za spletne strani mora biti ta izjava vključena v pravnem obvestilu. Za račune družbenih 

medijev mora biti vključena v predstavitvenem delu računa. 

 

22.2 Dejavnosti obveščanja 

 

22.2.1 Pravica do uporabe gradiva, dokumentov ali informacij upravičenca 

 

Komisija lahko uporabi informacije, ki so povezane z ukrepom, dokumente, zlasti povzetke 

za objavo in končne rezultate za javnost, ter katero koli drugo gradivo, kot je slikovno ali 

avdiovizualno gradivo, ki ga prejme od upravičenca (med drugim tudi v elektronski obliki).  

 

To ne spremeni obveznosti glede zaupnosti iz člena 21, ki se še naprej uporabljajo. 

 

Pravica do uporabe gradiva, dokumentov in informacij upravičenca vključuje: 

 

(a) uporabo za lastne namene (zlasti dajanje na razpolago osebam, ki delajo za 

Komisijo ali katero koli drugo institucijo, organ, urad ali agencijo EU ali organ ali 

institucije v državah članicah EU; ter kopiranje ali reproduciranje celote ali delov v 

neomejenem številu); 
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(b) razširjanje v javnosti (zlasti objavo v papirni obliki ter elektronski ali digitalni 

obliki, objavo na internetu v obliki prenosljivih ali neprenosljivih datotek, predvajanje 

prek katerega koli kanala, javno prikazovanje ali predstavljanje, sporočanje prek 

tiskovnih agencij ali vključevanje v splošno dostopne zbirke podatkov ali indekse); 

 

(c) urejanje ali preoblikovanje za dejavnosti obveščanja in objavljanja (vključno s 

krajšanjem, povzemanjem, vstavljanjem drugih elementov (kot so metapodatki, 

legende, drugi grafični, vizualni, zvočni ali besedilni elementi), izločanjem delov 

(npr. zvočnih ali video datotek), razdelitvijo na dele, uporabo v zbirki);   

 

(d) prevajanje;  

 

(e) omogočanje dostopa na podlagi posameznih zahtev v skladu z Uredbo 

št. 1049/2001
24

 brez pravice do razmnoževanja ali izkoriščanja; 

 

(f) hrambo v papirni, elektronski ali drugi obliki; 

 

(g) arhiviranje v skladu z veljavnimi pravili za upravljanje dokumentov in 

 

(h) pravico, da se tretjim osebam dovoli delovanje v njegovem imenu ali da se jim 

podeli podlicenca za načine uporabe, določene v točkah (b), (c), (d) in (f), če je to 

potrebno za dejavnosti Komisije na področju obveščanja in objavljanja. 

 

Če je pravica do uporabe odvisna od pravic tretje osebe (vključno z osebjem upravičenca), 

mora upravičenec zagotoviti, da je skladna z njegovimi obveznostmi iz tega sporazuma 

(zlasti tako, da pridobi potrebno dovoljenje od zadevnih tretjih oseb). 

 

Komisija bo, kjer je primerno, vstavila naslednje informacije (če jih zagotovi upravičenec):  

 
„© – [leto] – [ime lastnika avtorskih pravic]. Vse pravice pridržane. Licenca podeljena Evropski 

komisiji pod določenimi pogoji.“ 
 

22.3 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 27).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 23 – OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV  

 

23.1 Dejavnosti Komisije in države članice na področju obdelave osebnih podatkov  

 

                                                 
24  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 

dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, UL L 145, 31.5.2001, str. 43. 
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Komisija vse osebne podatke v sporazumu obdeluje v skladu z Uredbo št. 45/2001
25

 in v 

skladu s pravom EU o varstvu podatkov, ki se uporablja (vključno z zahtevami glede 

dovoljenj ali obveščanja). 

 

Država članica vse osebne podatke v sporazumu obdeluje v skladu z nacionalnim pravom o 

varstvu podatkov, ki se uporablja (vključno z zahtevami glede dovoljenj ali obveščanja). 

 

23.2 Dejavnosti upravičenca na področju obdelave osebnih podatkov  

 

Upravičenec mora osebne podatke iz sporazuma obdelati v skladu s pravom EU in 

nacionalnim pravom o varstvu podatkov, ki se uporabljata (vključno z zahtevami glede 

dovoljenj ali obveščanja). 

 

Upravičenec lahko podeli svojemu osebju dostop samo do tistih podatkov, ki so izrecno 

potrebni za izvajanje, upravljanje in spremljanje sporazuma.  

 

Upravičenec mora obvestiti osebje, da država članica ali Komisija zbira in obdeluje njihove 

osebne podatke.  

 

23.3 Posledice neizpolnjevanja obveznosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 23.2, lahko država članica 

uporabi katerega koli izmed ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

ČLEN 24 – ODSTOP TERJATEV ZA PLAČILA OD AGENCIJE 

 

Ni relevantno. 

 

POGLAVJE 5 RAZDELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI UPRAVIČENCA  

 

POGLAVJE 25 – RAZDELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI UPRAVIČENCA 

 

25.1 Vloge in odgovornosti do države članice  

 

Upravičenec je v celoti odgovoren za izvajanje ukrepa in upoštevanje sporazuma.  

 

Upravičenec mora sam: 

 

(a) spremljati, ali se ukrep pravilno izvaja (glej člen 7); 

 

(b) nemudoma obvestiti državo članico o kakršnem koli dogodku ali okoliščini, ki bi 

verjetno znatno vplivala na izvajanje ukrepa ali povzročila zamudo pri izvajanju 

ukrepa (glej člen 12); 

                                                 
25  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. Decembra 2000 o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov 

(UL L 8, 12.1.2001, str. 1). 
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(c) predložiti državi članici končne rezultate in poročila (glej člena 14 in 15);  

 

(d)  državi članici pravočasno predložiti vse dokumente ali informacije, ki jih zahteva;  

 

in teh nalog ne sme oddati v podizvajanje nobeni tretji osebi. 

 

25.2 Notranja razdelitev vlog in odgovornosti 

 

Ni relevantno. 

 

25.3 Notranji dogovori med upravičenci – konzorcijska pogodba 

 

Ni relevantno. 

 

 

POGLAVJE 6  ZAVRNITEV STROŠKOV – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH 

SREDSTEV – IZTERJAVA – KAZNI – ODŠKODNINA – USTAVITEV 

IN PREKINITEV – ODPOVED – VIŠJA SILA  

 

ODDELEK 1 ZAVRNITEV STROŠKOV – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH 

SREDSTEV – IZTERJAVA – KAZNI 

 

ČLEN 26 – ZAVRNITEV NEUPRAVIČENIH STROŠKOV   

 

26.1 Pogoji  

 

Država članica bo – [MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: ob 

vmesnem plačilu], ob plačilu razlike ali pozneje – zavrnila vse stroške, ki so neupravičeni 

(glej člen 6), zlasti po preverjanjih, revizijah ali preiskavah (glej člen 17). 

 

26.2 Neupravičeni stroški, ki se zavrnejo – izračun – postopek 

 

Neupravičeni stroški bodo v celoti zavrnjeni. 

 

Če zavrnitev stroškov ne vodi do izterjave (glej člen 28), bo država članica uradno obvestila 

upravičenca o zavrnitvi stroškov, zneskih in razlogih za zavrnitev (po potrebi skupaj z 

obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 16.5). Upravičenec lahko v 30 dneh od prejema 

obvestila državo članico uradno obvesti o svojem nestrinjanju in razlogih zanj.  

 

Če zavrnitev stroškov vodi do izterjave, bo država članica opravila kontradiktorni postopek s 

predhodnim informativnim dopisom iz člena 28.  

 

26.3 Učinki 

 

Če država članica zavrne stroške ob [MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in 

vmesnimi plačili: vmesnem plačilu ali] plačilu razlike, jih bo odštela od skupnih 

upravičenih prijavljenih stroškov za ukrep v [rednem zbirnem računovodskem izkazu ali] 
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končnem zbirnem računovodskem izkazu (glej člena 15.3 in 15.4). Nato bo izračunala 

[vmesno plačilo ali] plačilo razlike, kot je določeno v členu 16.3 ali 16.4.    

 

[MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: Če država članica – po 

vmesnem plačilu, vendar pred plačilom razlike – zavrne stroške, prijavljene v rednem 

računovodskem izkazu, jih bo odštela od skupnih upravičenih prijavljenih stroškov za ukrep v 

naslednjem rednem računovodskem izkazu ali končnem zbirnem računovodskem izkazu. Nato 

bo izračunala vmesno plačilo ali plačilo razlike, kot je določeno v členu 16.3 ali 16.4.]    

 

Če država članica zavrne stroške po plačilu razlike, bo v končnem zbirnem računovodskem 

izkazu zavrnjeni znesek odštela od prijavljenih skupnih upravičenih stroškov. Nato bo 

izračunala popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev, kot je določeno v členu 5.4.  

 

ČLEN 27 – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 

27.1 Pogoji 

 

Država članica lahko – ob plačilu razlike ali pozneje – zmanjša najvišji znesek nepovratnih 

sredstev (glej člen 5.1), če je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa 

ali sprejema odločitve v njegovem imenu) storil resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali je 

resno kršil svoje obveznosti v okviru sporazuma ali med postopkom dodelitve sredstev (to 

vključuje nepravilno izvajanje ukrepa, predložitev lažnih izjav, nezagotovitev zahtevanih 

informacij, kršenje etičnih načel).  

 

27.2 Zmanjšanje zneska – izračun – postopek 

 

Zmanjšanje zneska bo sorazmerno z resnostjo napake, nepravilnosti ali goljufije ali kršitve 

obveznosti.  

 

Pred zmanjšanjem nepovratnih sredstev bo država članica upravičenca v „predhodnem 

informativnem dopisu“ uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da bo zmanjšala nepovratna sredstva, o znesku, za katerega jih 

namerava zmanjšati, in razlogih za zmanjšanje ter 

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila.  

 

Če država članica ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam izvedla 

zmanjšanje, bo podala uradno obvestilo o potrditvi zmanjšanja (po potrebi skupaj z 

obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 16). 

 

27.3 Učinki  

 

Če država članica zmanjša nepovratna sredstva ob plačilu razlike, bo izračunala zmanjšani 

znesek nepovratnih sredstev za ukrep in določila dolgovani znesek razlike (glej člen 5.3.4 in 

člen 16.4). 
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Če država članica zmanjša nepovratna sredstva po plačilu razlike, bo izračunala popravljeni 

končni znesek nepovratnih sredstev za ukrep (glej člen 5.4). Če je popravljeni končni znesek 

nepovratnih sredstev nižji od končnega zneska nepovratnih sredstev (glej člen 5.3), bo država 

članica izterjala razliko (glej člen 28).  

 

ČLEN 28 – IZTERJAVA NEUPRAVIČENIH ZNESKOV  

 

28.1 Znesek za izterjavo – izračun – postopek 

 

Država članica bo – ob plačilu razlike ali pozneje – zahtevala vračilo vseh zneskov, ki so 

bili plačani, vendar niso upravičeni v okviru sporazuma.  

 

28.1.1 Izterjava ob plačilu razlike 
 

Če se plačilo razlike opravi kot izterjava (glej člen 16.4), bo država članica upravičenca v 

„predhodnem informativnem dopisu“ uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da opravi izterjavo, dolgovanem znesku razlike in razlogih za to ter  

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila.  

 

Če pripombe niso predložene ali če država članica sklene, da bo kljub prejetim pripombam 

opravila izterjavo, bo potrdila znesek za izterjavo in na dolžnika uradno naslovila opomin 

dolžniku  s pogoji in rokom za plačilo (skupaj z obvestilom o zapadlih zneskih; glej 

člen 16.5). 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo država članica znesek izterjala:  

  

(a) s pobotom tega zneska – brez soglasja upravičenca – s katerimi koli zneski, ki jih 

upravičencu dolguje Komisija iz proračuna EU; 

 

(b) z unovčenjem finančnega jamstva (glej člen 16.2); 

 

(c) s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 41). 

 

Če plačilo ni izvedeno do datuma iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti za obdobje od dne po roku za plačilo iz opomina dolžniku do 

vključno dne, ko država članica prejme celotno plačilo zneska. 

 

Zamudne obresti so mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka (ECB) pri svojih 

operacijah glavnega refinanciranja v eurih (v nadaljnjem besedilu: referenčna obrestna mera), 

objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, veljavna na prvi koledarski dan meseca 

datuma zapadlosti, ter povečana za tri in pol odstotne točke.  

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 
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Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES. 

 

28.1.2 Izterjava zneskov po plačilu razlike  

 

Če je država članica – po plačilu razlike – popravila končni znesek nepovratnih sredstev za 

ukrep (glej člen 5.4) zaradi zavrnitve stroškov ali zmanjšanja nepovratnih sredstev in je 

popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev nižji od končnega zneska nepovratnih 

sredstev (glej člen 5.3), bo država članica od upravičenca zahtevala vračilo razlike. 

 

Država članica bo upravičenca v predhodnem informativnem dopisu uradno obvestila: 

 

- o svoji nameri, da opravi izterjavo, znesku, ki ga je treba vrniti, in razlogih za to ter 

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila.  

 

Če pripombe niso predložene ali če država članica sklene, da bo kljub prejetim pripombam 

opravila izterjavo, bo potrdila znesek za izterjavo in na upravičenca uradno naslovila 

opomin dolžniku. V tem opominu bodo določeni tudi pogoji in datum plačila.  

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo država članica znesek izterjala:  

  

(a) s pobotom tega zneska – brez soglasja upravičenca – s katerimi koli zneski, ki jih 

upravičencu dolguje Komisija iz proračuna EU. 

 

(b) s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 41). 

 

Če plačilo ni izvedeno do datuma iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti po obrestni meri, določeni v členu 28.1.1, za obdobje od dne po 

roku za plačilo iz opomina dolžniku do vključno dne, ko država članica prejme celotno 

plačilo zneska. 

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 

 

Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES. 

 

ČLEN 29 – UPRAVNE KAZNI 

 

29.1 Pogoji 

 

V skladu s členom 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 države članice naložijo 

upravne kazni, če je upravičenec:  

 

(a) storil nepravilnosti ali  
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(b) je bilo ugotovljeno, da je resno kršil svoje obveznosti pri izbirnem postopku ali pri 

izvajanju ukrepa v okviru sporazuma. 

 

Upravičenec je odgovoren za plačilo denarnih kazni, ki so mu bile naložene.  

 

29.2 Trajanje – znesek kazni – izračun 

 

V primeru nepravilnosti bo upravičenec plačal dvakratno razliko med prvotno plačanim ali 

zahtevanim zneskom in dejansko dolgovanim zneskom. 

 

V primeru resne kršitve, zlasti ponavljanja nepravilnosti iz točke (a) člena 29.1, ali če je bilo 

ugotovljeno, da je upravičenec resno kršil svoje obveznosti pri izbirnem postopku ali pri 

izvajanju ukrepa v skladu s sporazumom iz točke (b) člena 29.1, se upravičenca izključi iz 

pravice do sodelovanja v ukrepih za informiranje in promocijo za obdobje treh let od dneva, 

ko je kršitev dokazana. 

 

29.3 Postopek 

 

Pred uporabo kazni bo država članica zadevnega upravičenca uradno obvestila: 

 

- o svoji nameri, da naloži kazen, njenem trajanju ali znesku in razlogih zanjo ter 

 

- da je pozvan, da v 30 dneh predloži svoje pripombe.  

 

Če država članica ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam naložila 

kazen, bo upravičenca uradno obvestila o potrditvi kazni in v primeru denarnih kazni odštela 

kazen od plačila razlike ali nanj uradno naslovila opomin dolžniku, v katerem so določeni 

znesek za izterjavo, pogoji in rok za plačilo. 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, lahko država članica znesek izterja:  

 

(a)  s pobotom tega zneska – brez soglasja upravičenca – s katerimi koli zneski, ki jih 

upravičencu dolguje Komisija iz proračuna EU. 

 

(b)  s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 41). 

 

Če plačilo ni izvedeno do datuma iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti po obrestni meri, določeni v členu 28.1.1, za obdobje od dne po 

roku za plačilo iz opomina dolžniku do vključno dne, ko država članica prejme celotno 

plačilo zneska. 

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 

 

Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES. 

  

ODDELEK 2 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 
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ČLEN 30 – ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST  

 

30.1 Odgovornost države članice in Komisije 

 

Država članica ali Komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki jo utrpi upravičenec (ali tretje 

osebe) zaradi izvajanja sporazuma, vključno s hudo malomarnostjo. 

 

Država članica ali Komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki jo povzroči upravičenec ali 

tretje osebe, ki sodelujejo pri ukrepu, zaradi izvajanja sporazuma.  

 

30.2 Odgovornost upravičenca 

 

30.2.1 Pogoji 

 

Upravičenec mora, razen v primeru višje sile (glej člen 35), državi članici poravnati vso 

škodo, ki ji je bila povzročena zaradi izvajanja ukrepa ali zato, ker ukrep ni bil v celoti 

izveden v skladu s sporazumom.  

 

Upravičenec je odgovoren za plačilo odškodnine, ki se od njega zahteva. 

 

30.2.2 Znesek odškodnine – izračun 

 

Znesek, ki ga država članica lahko zahteva od upravičenca, bo ustrezal škodi, ki jo je 

povzročil. 

 

30.2.3 Postopek  

 

Pred odškodninskim zahtevkom bo država članica zadevnega upravičenca uradno obvestila: 

 

- o svoji nameri, da bo vložila odškodninski zahtevek, znesku in razlogih za to ter 

 

- da je pozvan, da v 30 dneh predloži svoje pripombe.  

 

Če država članica ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam vložila 

odškodninski zahtevek, bo upravičenca uradno obvestila o potrditvi odškodninskega 

zahtevka in nanj uradno naslovila opomin dolžniku, v katerem so določeni znesek za 

izterjavo, pogoji in rok za plačilo. 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, lahko država članica znesek izterja:  

 

(a)  s pobotom tega zneska – brez soglasja upravičenca – s katerimi koli zneski, ki jih 

upravičencu dolguje Komisija iz proračuna EU. 

 

(b)  s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 41).  

 

Če plačilo ni izvedeno do datuma iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti po obrestni meri, določeni v členu 28.1.1, za obdobje od dne po 



Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] [vstavite 

identifikacijsko oznako razpisa] 

 

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za enostavne 

programe za promocijo kmetijskih proizvodov – z enim upravičencem: Različica 2.0 – 16. januar 2018 

 

49 

 

roku za plačilo iz opomina dolžniku do vključno dne, ko država članica prejme celotno 

plačilo zneska. 

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 

 

Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES. 

 

ODDELEK 3 USTAVITEV, PREKINITEV IN ODPOVED 

 

ČLEN 31 – PREKINITEV ROKA ZA PLAČILO  

 

31.1 Pogoji 

 

Država članica lahko kadar koli prekine rok za plačilo (glej člen 16.2 do 16.4), če zahtevka za 

plačilo (glej člen 15) ni mogoče odobriti, ker:  

 

(a) ni skladen z določbami sporazuma (glej člen 15);  

 

(b) tehnična ali finančna poročila niso bila predložena ali niso popolna oziroma če so 

potrebne dodatne informacije ali 

 

(c) obstaja dvom glede upravičenosti stroškov, prijavljenih v računovodskih izkazih, in so 

potrebna dodatna preverjanja, revizije ali preiskave. 

 

31.2 Postopek 

 

Država članica bo upravičenca uradno obvestila o prekinitvi in razlogih zanjo.  

 

Prekinitev začne učinkovati na dan, ko država članica pošlje obvestilo (glej člen 36).  

 

Če pogoji za prekinitev roka za plačilo niso več izpolnjeni, se prekinitev odpravi in rok 

ponovno začne teči. 

 

Kadar prekinitev traja dlje kot dva meseca, lahko upravičenec državo članico vpraša, ali se bo 

prekinitev nadaljevala.  

 

Kadar je rok za plačilo prekinjen zaradi neskladnosti tehničnega ali finančnega poročila (glej 

člen 15) in popravljeno poročilo ali izkaz nista bila predložena oziroma sta bila predložena, 

vendar sta prav tako zavrnjena, lahko država članica odpove sporazum (glej člen 34.3.1(i)). 

 

ČLEN 32 – USTAVITEV PLAČIL  

 

32.1 Pogoji  

 

Država članica lahko kadar koli delno ali v celoti ustavi plačilo predhodnega financiranja 

[MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: in vmesna plačila] ali 
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plačilo razlike, če je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali 

sprejema odločitve v njegovem imenu) storil ali naj bi storil resne napake, nepravilnosti ali 

goljufije ali resno kršil svoje obveznosti v okviru sporazuma ali med postopkom dodelitve 

sredstev (to vključuje nepravilno izvajanje ukrepa, predložitev lažnih izjav, nezagotovitev 

zahtevanih informacij, kršenje etičnih načel). 

 

Če ustavitev zadeva plačilo razlike, se bo plačilo (ali izterjava) zadevnega(-ih) zneska(-ov) po 

prenehanju ustavitve štelo za plačilo, ki zaključuje ukrep. 

 

32.2 Postopek 

 

Pred ustavitvijo plačil bo država članica zadevnega upravičenca uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da ustavi plačila, in razlogih za to ter  

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila. 

  

Če država članica ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam nadaljevala 

postopek, upravičenca uradno obvesti o potrditvi ustavitve plačila. Drugače ga bo uradno 

obvestila o tem, da se postopek ustavitve plačil ne nadaljuje.  

 

Ustavitev plačil začne učinkovati na dan, ko država članica pošlje obvestilo o potrditvi.  

 

Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje plačil, se bo ustavitev odpravila. Država članica bo o 

tem upravičenca uradno obvestila. 

 

[MOŽNOST za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: Med ustavitvijo redna 

poročila za vsako obdobje poročanja razen zadnjega (glej člen 15.3) ne smejo vsebovati 

računovodskih izkazov upravičenca. Upravičenec jih mora vključiti v naslednje redno 

poročilo po prenehanju začasne ustavitve ali – če se ustavitev ne preneha pred koncem 

ukrepa – v zadnje redno poročilo.]  

 

Upravičenec lahko prekine izvajanje ukrepa (glej člen 33.1) ali odpove sporazum (glej 

člena 34.1 in 34.2). 

 

ČLEN 33 – PREKINITEV IZVAJANJA UKREPA  

 

33.1 Prekinitev izvajanja ukrepa s strani upravičenca 

 

33.1.1  Pogoji  

 

Upravičenec lahko prekine izvajanje ukrepa ali dela ukrepa, če je zaradi izjemnih okoliščin, 

zlasti višje sile (glej člen 35), izvajanje onemogočeno ali preveč oteženo.  

 

33.1.2  Postopek 

 

Upravičenec mora državo članico nemudoma uradno obvestiti o prekinitvi (glej člen 36) ter 

navesti: 
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- razloge zanjo in  

 

- datum predvidenega ponovnega začetka izvajanja. 

 

Prekinitev začne učinkovati na dan, ko država članica prejme to obvestilo. 

 

Ko okoliščine omogočajo nadaljevanje izvajanja ukrepa, mora upravičenec takoj uradno 

obvestiti državo članico in predložiti zahtevek za spremembo sporazuma, da se določi datum 

ponovnega začetka izvajanja ukrepa, podaljša trajanje ukrepa in uvedejo druge spremembe, 

potrebne za prilagoditev ukrepa novemu položaju (glej člen 39), razen če se sporazum 

odpove (glej člen 34). 

 

Prekinitev se odpravi z učinkom od datuma, določenega v spremembi, ko se bo ukrep 

ponovno začel izvajati. Ta datum je lahko pred datumom začetka veljavnosti spremembe.  

 

Stroški, ki nastanejo med prekinitvijo izvajanja ukrepa, niso upravičeni (glej člen 6).  

 

33.2 Prekinitev izvajanja ukrepa s strani države članice 

 

33.2.1  Pogoji 

 

Država članica lahko prekine izvajanje ukrepa ali dela ukrepa, če je upravičenec (ali fizična 

oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema odločitve v njegovem imenu) storil ali 

naj bi storil resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali resno kršil svoje obveznosti v okviru 

sporazuma ali med postopkom dodelitve sredstev (to vključuje nepravilno izvajanje ukrepa, 

predložitev napačnih informacij, nezagotovitev zahtevanih informacij, kršenje etičnih načel).  

 

33.2.2  Postopek 

 

Pred prekinitvijo izvajanja ukrepa bo država članica upravičenca uradno obvestila: 

 

- o svoji nameri, da prekine izvajanje ukrepa, in razlogih za to ter  

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila.  

 

Če država članica ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam nadaljevala 

postopek, upravičenca uradno obvesti o potrditvi prekinitve izvajanja ukrepa. Drugače ga bo 

uradno obvestila o tem, da se postopek ne nadaljuje.  

 

Prekinitev izvajanja začne učinkovati pet dni po tem, ko upravičenec prejme obvestilo o 

potrditvi (ali pozneje, če je to določeno v obvestilu). 

 

Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izvajanja ukrepa, bo prekinitev odpravljena.  

 

Upravičenec bo o odpravi uradno obveščen in sporazum bo spremenjen tako, da se določi 

datum ponovnega začetka izvajanja ukrepa, podaljša trajanje ukrepa in uvedejo druge 
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spremembe, potrebne za prilagoditev ukrepa novemu položaju (glej člen 39), razen če je bil 

sporazum že odpovedan (glej člen 34). 

 

Prekinitev se odpravi z učinkom od datuma, določenega v spremembi, ko se bo ukrep 

ponovno začel izvajati. Ta datum je lahko pred datumom začetka veljavnosti spremembe.  

 

Stroški, ki nastanejo med prekinitvijo, niso upravičeni (glej člen 6).   

 

Upravičenec zaradi prekinitve s strani države članice ne more zahtevati odškodnine (glej 

člen 30). 

 

Prekinitev izvajanja ukrepa ne vpliva na pravico države članice, da odpove sporazum (glej 

člen 34), da zmanjša nepovratna sredstva ali izterja neupravičeno izplačane zneske (glej 

člena 27 in 28). 

 

ČLEN 34 – ODPOVED SPORAZUMA  

 

34.1 Odpoved sporazuma s strani upravičenca  

 

34.1.1  Pogoji in postopek 

 

Upravičenec lahko odpove sporazum. 

 

Upravičenec mora državo članico uradno obvestiti o odpovedi (glej člen 36) ter navesti: 

 

- razloge zanjo in  

 

- datum, ko odpoved začne učinkovati. Obvestilo mora biti poslano pred tem datumom. 

 

Če ni navedenih razlogov ali če država članica meni, da razlogi ne upravičujejo odpovedi, se 

bo za sporazum štelo, da je bil „odpovedan nepravilno“. 

 

Odpoved začne učinkovati na dan, določen v obvestilu. 

 

34.1.2 Učinki 

 

Upravičenec mora v 90 dneh od začetka odpovedi predložiti [MOŽNOST za ukrepe z več 

obdobji poročanja in vmesnimi plačili: redno poročilo (za odprto obdobje poročanja do 

odpovedi; glej člen 15.3) in] končno poročilo (glej člen 15.4). 

 

Če država članica poročil ne prejme v roku (glej zgoraj), [MOŽNOST 1 za ukrepe z enim 

obdobjem poročanja in brez vmesnih plačil: se ne bodo upoštevali nobeni stroški] 

[MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: se bodo upoštevali le 

stroški, ki so vključeni v odobreno redno poročilo].  

 

Država članica bo na podlagi predloženih poročil izračunala končni znesek nepovratnih 

sredstev (glej člen 5.3) in razliko (glej člen 16.4). Upravičeni so le stroški, ki nastanejo pred 
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odpovedjo (glej člen 6). Stroški, povezani s pogodbami, ki naj bi se izvedle šele po odpovedi, 

niso upravičeni. 

 

Zaradi nepravilne odpovedi se lahko zmanjšajo nepovratna sredstva (glej člen 27). 

 

Po odpovedi se obveznosti upravičenca (zlasti členi 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 in 28) še 

naprej uporabljajo.  

 

34.2 Odpoved sodelovanja enega ali več upravičencev s strani upravičencev  

 

Ni relevantno. 

 

34.3 Odpoved sporazuma s strani države članice 

 

34.3.1  Pogoji 

 

Država članica lahko odpove sporazum, če: 

 

(a) ni relevantno; 

 

(b) bi sprememba pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali lastniških okoliščin 

upravičenca verjetno znatno vplivala na izvajanje ukrepa ali povzročila zamudo pri 

izvajanju ukrepa ali če vzbuja dvome o sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev; 

 

(c) ni relevantno;  

  

(d) izvajanje ukrepa prepreči višja sila (glej člen 35) ali če ga je prekinil upravičenec (glej 

člen 33.1) in: 

 

(i) ponoven začetek izvajanja ni mogoč ali 

 

(ii)  bi potrebne spremembe sporazuma vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev ali kršile načelo enake obravnave vložnikov; 

 

(e) je proti upravičencu uveden stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek prisilne 

poravnave, če je sklenil dogovor z upniki, začasno prekinil poslovanje ali so proti 

njemu uvedeni podobni postopki v okviru nacionalne zakonodaje; 

 

(f) se upravičencu (ali fizični osebi, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) na kakršni koli podlagi dokaže kršitev poklicnih pravil; 

 

(g) upravičenec ni skladen z nacionalnim davčnim pravom ali pravom socialne varnosti, 

ki se uporabljata;  

 

(h) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) kriv goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski 

združbi, pranja denarja ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja; 
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(i) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu): 

 

(i) storil resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali  

 

(ii) resno kršil obveznosti v okviru sporazuma ali med postopkom dodelitve 

sredstev (to vključuje, da je ukrep izvajal nepravilno, predložil lažne 

informacije, ni zagotovil zahtevanih informacij, kršil etična načela); 

 

(j) ni relevantno; 

 

(k) ni relevantno. 

 

34.3.2  Postopek  

 

Pred odpovedjo sporazuma bo država članica upravičenca uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da odpove sporazum ali sodelovanje, in razlogih za to ter 

 

- da je pozvan, da v 30 dneh po prejemu obvestila predloži pripombe in v primeru 

točke (i.ii) zgoraj državo članico obvesti o ukrepih, s katerimi bo zagotovil 

izpolnjevanje obveznosti v okviru sporazuma.   

 

Če država članica ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam nadaljevala 

postopek, upravičenca uradno obvesti o potrditvi odpovedi in datumu začetka njenega 

učinkovanja. Drugače ga bo uradno obvestila o tem, da se postopek ne nadaljuje.  

 

Odpoved bo začela učinkovati: 

 

- za odpovedi iz točk (b), (e), (g) in (i.ii) zgoraj: na dan iz obvestila o potrditvi (glej 

zgoraj); 

 

- za odpovedi iz točk (d), (f), (h) in (i.i) zgoraj: dan po tem, ko upravičenec prejme 

obvestilo o potrditvi. 

 

34.3.3 Učinki  

 

Upravičenec mora v 90 dneh od začetka odpovedi predložiti [MOŽNOST za ukrepe z več 

obdobji poročanja in vmesnimi plačili: redno poročilo (za zadnje odprto obdobje poročanja 

do odpovedi; glej člen 15.3) in] končno poročilo (glej člen 15.4). 

 

Če je sporazum odpovedan zaradi kršitve obveznosti v zvezi s predložitvijo poročil (glej 

člen 15.8 in člen 34.3.1(i)), upravičenec po odpovedi ne predloži nobenega poročila. 

 

Če država članica poročil ne prejme v roku (glej zgoraj), [MOŽNOST 1 za ukrepe z enim 

obdobjem poročanja in brez vmesnih plačil: se ne bodo upoštevali nobeni stroški] 

[MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: se bodo upoštevali le 

stroški, ki so vključeni v odobreno redno poročilo]. 
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Država članica bo na podlagi predloženih poročil izračunala končni znesek nepovratnih 

sredstev (glej člen 5.3) in razliko (glej člen 16.4). Upravičeni so le stroški, ki nastanejo pred 

začetkom učinkovanja odpovedi (glej člen 6). Stroški, povezani s pogodbami, ki naj bi se 

izvedle šele po odpovedi, niso upravičeni. 

 

To ne vpliva na pravico države članice, da zmanjša nepovratna sredstva (glej člen 27) ali 

naloži upravne kazni (člen 29).  

 

Upravičenec zaradi prekinitve s strani države članice ne more zahtevati odškodnine (glej 

člen 30). 

 

Po odpovedi se obveznosti upravičenca (zlasti členi 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 in 28) še 

naprej uporabljajo.  

 

 

ODDELEK 4 VIŠJA SILA 

 

ČLEN 35 – VIŠJA SILA  

 

 „Višja sila“ pomeni katero koli okoliščino ali dogodek, ki: 

 

- kateri koli stranki preprečuje izpolnjevanje obveznosti v okviru sporazuma;  

 

- je bil nepredvidljiv in izjemen ter nanj stranke ne morejo vplivati; 

 

- ga ni mogoče pripisati napaki ali malomarnosti z njihove strani (ali s strani tretjih 

oseb, ki sodelujejo pri ukrepu) in 

 

- se izkaže, da ga kljub ravnanju s potrebno skrbnostjo ni bilo mogoče preprečiti.  

 

Kot višje sile ni mogoče uveljavljati: 

 

- kakršne koli motnje v prejetih storitvah, napak na opremi ali materialu ali zamud pri 

njunem zagotavljanju, razen če so neposredna posledica zadevnega primera višje sile; 

 

- delovnih sporov ali stavk ali 

 

- finančnih težav. 

 

O vsaki okoliščini, ki pomeni višjo silo, je nemudoma treba uradno obvestiti drugo stranko, 

pri čemer je treba navesti njeno naravo, verjetno trajanje in pričakovane posledice. 

 

Stranki morata takoj sprejeti vse potrebne ukrepe, da čim bolj zmanjšata kakršno koli škodo 

zaradi višje sile, in po svojih najboljših močeh zagotoviti, da se izvajanje ukrepa čim prej 

nadaljuje. 
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Za stranko, ki ji višja sila prepreči, da bi izpolnila svoje obveznosti v okviru sporazuma, se 

šteje, da ni kršila obveznosti.  

 

 

POGLAVJE 7 KONČNE DOLOČBE 

 

ČLEN 36 – KOMUNIKACIJA MED STRANKAMI 

 

36.1 Načini in sredstva komuniciranja  

 

Komunikacija v okviru sporazuma (informacije, zahtevki, vloge, „uradna obvestila“ itd.) 

mora: 

 

- biti pisna  

 

- vključevati številko sporazuma in 

 

- potekati z uporabo obrazcev in predlog, če so na voljo. 

 

Razen za uradna obvestila bi morale stranke uporabljati elektronska komunikacijska sredstva. 

 

Uradna obvestila morajo biti poslana s priporočeno pošto s povratnico („uradno obvestilo v 

papirni obliki“). 

 

36.2 Datum sporočanja  

 

Sporočila se štejejo za poslana, ko jih stranka pošiljateljica pošlje (tj. na dan in ob času, ko so 

bila poslana). 

 

Za uradno obvestilo v papirni obliki, poslano s priporočeno pošto s povratnico, se šteje, da 

je bilo poslano: 

 

- na dan vročitve, ki ga zabeleži pošta, ali 

 

- ob roku za dvig na pošti. 

  

36.3 Naslovi za sporočanje 

 

Uradna obvestila v papirni obliki, naslovljena na državo članico, je treba poslati na 

naslednji naslov:  

 

Država članica 

Enota za [izpolnite]  

Naslov 

E-naslov: [izpolnite] 

 

Uradna obvestila v papirni obliki, naslovljena na upravičenca, morajo biti poslana na njihov 

uradni naslov, kot je naveden v registru upravičencev na portalu za udeležence.  



Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] [vstavite 

identifikacijsko oznako razpisa] 

 

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za enostavne 

programe za promocijo kmetijskih proizvodov – z enim upravičencem: Različica 2.0 – 16. januar 2018 

 

57 

 

 

ČLEN 37 – RAZLAGA SPORAZUMA  

 

37.1 Prednost pogojev pred prilogami 

 

Določbe iz pogojev sporazuma imajo prednost pred prilogami. 

 

Priloga 2 ima prednost pred Prilogo 1. 

 

37.2 Privilegiji in imunitete  

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 38 – IZRAČUN OBDOBIJ, DATUMOV IN ROKOV  

 

V skladu z Uredbo št. 1182/71
26

 se roki, določeni v dnevih, mesecih ali letih, začnejo s 

trenutkom, ko se zgodi sprožilni dogodek.  

 

Za dan, v katerem se zgodi ta dogodek, velja, da se pri računanju zadevnega roka ne 

upošteva. 

  

ČLEN 39 – SPREMEMBE SPORAZUMA  

 

39.1 Pogoji 

 

Sporazum se lahko spremeni, razen če sprememba vključuje spremembe sporazuma, ki bi 

vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev ali kršile načelo enake obravnave 

vložnikov.  

 

Spremembo lahko zahteva katera koli stranka. 

 

39.2 Postopek 

 

Stranka, ki zahteva spremembo, mora v elektronskem sistemu komunikacije vložiti podpisani 

zahtevek za spremembo (glej člen 36). 

 

Zahtevek za spremembo mora vključevati: 

 

- razloge zanjo in 

 

- ustrezna dokazila. 

 

Država članica lahko zahteva dodatne informacije. 

 

                                                 
26  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in 

iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1). 
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Če se stranka, ki prejme zahtevek, strinja, mora v 45 dneh od prejema obvestila (ali drugih 

dodatnih informacij, ki jih je zahtevala država članica) podpisati spremembo. Če se ne strinja, 

mora v enakem roku podati uradno obvestilo o svojem nestrinjanju. Rok se lahko podaljša, če 

je to potrebno za oceno zahtevka. Če obvestilo ni prejeto v danem roku, se za zahtevek šteje, 

da je zavrnjen.  

 

Sprememba začne veljati na dan podpisa stranke prejemnice.  

 

Sprememba začne učinkovati na dan, za katerega se stranki dogovorita, če takega dogovora 

ni, pa na dan, ko sprememba začne veljati.  

 

ČLEN 40 – PRISTOP K SPORAZUMU 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 41 – PRAVO, KI SE UPORABLJA, IN REŠEVANJE SPOROV  

 

41.1 Pravo, ki se uporablja 

 

Ta sporazum ureja pravo EU, ki se uporablja in ki ga po potrebi dopolnjuje pravo države 

članice.  

 

41.2 Reševanje sporov 

 

Če spora v zvezi z razlago, uporabo ali veljavnostjo sporazuma ni mogoče rešiti sporazumno, 

se zadeva predloži sodiščem držav članic. 

 

ČLEN 42 – ZAČETEK VELJAVNOSTI SPORAZUMA  

 

Sporazum začne veljati z dnem podpisa države članice ali upravičenca, odvisno, kaj je 

pozneje.  

 

 

 

PODPISA 

 

Za upravičenca     Za državo članico 

 

[položaj/ime/priimek]     [ime/priimek] 

 

V [kraj], dne [datum].        V [kraj], dne [datum]. 
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PRILOGA 1 

 

OPIS UKREPA – Del B vloge 
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i print format 

A4 landscape

A. Direct personnel 

costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs
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ent rate %
3 

Maximum EU 

contribution
4

Maximum 

grant 

amount
5

Income generated by the 

action

Financial 

contribut

ions 

given to 

the 

beneficia

ry by its 

Action’s 

total 

receipts

A.1 Employees (or 

equivalent)   
C.1 Travel

C.2 Equipment

C.3 Other goods 

and services

Flat-rate
8

4%

Total beneficiary 

[short name 

beneficiary]

j k = i  + j

2 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (received under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating 

grant during the action's duration cannot claim any indirect costs for the year(s)/reporting period(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D.)

3  See Article 5.2 for the reimbursement rate.
4 This is the theoretical amount of the EU contribution calculated by multiplying the total costs of the beneficiary and the reimbursement rate (see Article 5.2). This  theoretical amount is 

capped by the 'maximum grant amount'.

5 The 'maximum grant amount' normally corresponds to the requested grant, but may be lower.

7 See Article 5.2 for the cost forms.

8 Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

6
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions given to the beneficiary by its members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are 

NOT allowed. 

1 See Article 6 for the eligibility conditions

A.2 Natural persons 

under direct contract 

and seconded 

persons

a b c
d = 

0,04 * a

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i) i

Cost form
7

MODEL ANNEX 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

Estimated eligible 
1 costs (per budget category)

Actual Actual Actual 

EU contribution Action's estimated receipts
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PRILOGA 3 

PRISTOPNI OBRAZEC ZA UPRAVIČENCE 

Ni relevantno.  
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i print format A4 

landscape

A. Direct 

personnel costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs

Income 

generated by the 

action

Financial 

contributions 

given to the 

beneficiary by its 

members
3

Total receipts
Reimburseme

nt rate %
4

Maximum EU 

constribution 
5

Requested EU 

contribution 6

A.1 Employees (or 

equivalent) 
C.1 Travel

A.2 Natural persons 

under direct contract
C.2 Equipment

and seconded 

persons C.3 Other goods and 

services

Flat-rate
8

4%

[short name beneficiary]

                                               MODEL ANNEX 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

FINANCIAL STATEMENT FOR BENEFICIARY [name] FOR REPORTING PERIOD [reporting period]

Eligible 
1 costs (per budget category) EU contribution

Cost form
7 Actual Actual Actual 

Receipts

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

5 
This is the theoretical amount of EU contribution calculated by multiplying the reimbursement rate by the total costs declared. 

7
   See Article 5 for the cost forms.

8 
  Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

For the last reporting period: that all the receipts have been declared (see Article 5.3.3).

i Please declare ALL eligible costs, even if  they exceed the amounts indicated in the estimated budget (see Annex 2). Only amounts that were declared in your individual financial statements can be later on taken into account, if 

other costs turn out to be ineligible.

2
 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (receive d under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating grant during the duration of the action cannot 

claim any indirect costs for the year(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D).

1
 See Article 6 for the eligibility conditions.

6   You may request up to the amount of 'maximum EU contribution',  however it may have to be less.

3
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions by the beneficiary's members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are NOT allowed.

4
 See Article 5.2 for the reimbursement rate.

The beneficiary hereby confirms that:

The information provided is complete, reliable and true.

The costs declared are eligible (see Article 6).

The costs can be substantiated by adequate records and supporting documentation that will be produced upon request or in the context of checks, reviews, audits and investigations (see Articles 12, 13 and 17).
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PRILOGA 5 

 

VZOREC POTRDILA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 

 
Ta dokument določa: 

 

- cilje in obseg neodvisnega poročila o dejanskih ugotovitvah o stroških, prijavljenih v 

okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in financiranih za promocijo 

kmetijskih proizvodov – enostavni program, in 

 

- vzorec potrdila o računovodskih izkazih. 

 

1.  Ozadje in vsebina 

 

[MOŽNOST 1 za ukrepe z enim obdobjem poročanja in BREZ vmesnih plačil: V 90 dneh 

po koncu obdobja poročanja mora upravičenec državi članici predložiti končno poročilo, ki 

bi moralo (poleg drugih dokumentov in, razen če je drugače določeno v členu 15 sporazuma o 

dodelitvi sredstev) vključevati potrjeni računovodski izkaz (glej predlagani model spodaj), 

če: 

 

- znesek plačila, ki ga upravičenec zahteva kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 

325 000 EUR ali več in 

 

- najvišji prispevek EU, ki je za upravičenca naveden v oceni proračuna (glej Prilogo 2) 

kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 750 000 EUR ali več.] 

 

[MOŽNOST 2 za ukrepe z več obdobji poročanja in vmesnimi plačili: V 60 dneh po koncu 

obdobja poročanja mora upravičenec državi članici predložiti redno poročilo, ki bi moralo 

(poleg drugih dokumentov in, razen če je drugače določeno v členu 15 sporazuma o dodelitvi 

sredstev) vključevati potrjeni računovodski izkaz (glej predlagani model spodaj), če: 

 

- znesek plačila, ki ga upravičenec zahteva kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 

325 000 EUR ali več in 

 

- najvišji prispevek EU, ki je za upravičenca naveden v oceni proračuna (glej Prilogo 2) 

kot povračilo dejanskih stroškov, znaša 750 000 EUR ali več.] 

 

Namen revizije, na kateri temelji potrjeni računovodski izkaz, je, da dobi država članica 

„razumno zagotovilo“
1
, da stroške, ki so prijavljeni kot upravičeni stroški v okviru 

nepovratnih sredstev (in, kadar je to ustrezno, prejemki, ustvarjeni v okviru ukrepa), 

uveljavlja upravičenec v skladu z ustreznimi pravnimi in finančnimi določbami sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev. 

 

                                                 
1  To pomeni visoko stopnjo zaupanja. 
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Obseg revizije je omejen na preverjanje upravičenih stroškov, vključenih v potrjeni 

računovodski izkaz. Revizija se mora opraviti v skladu s točko 3 spodaj. 

 

Potrjeni revizorji morajo opraviti revizije v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi 

standardi in navesti, katere standarde so uporabili. Upoštevati morajo, da morajo za potrditev 

računovodskega izkaza opraviti revizijo skladnosti in ne običajne obvezne revizije. Merila za 

upravičenost v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev imajo vedno prednost pred 

običajnimi računovodskimi praksami. 

 

Upravičenec in revizor naj bi pred predložitvijo računovodskega izkaza in priloženega 

potrdila obravnavala vsa vprašanja o dejanskih podatkih ali podrobnih izračunih. 

Priporočljivo je tudi, da upravičenec upošteva revizorjeve predhodne komentarje in predloge 

v izogib mnenju s pridržkom ali za zmanjšanje obsega kvalifikacij. 

 

Ker je potrdilo glavno zagotovilo za zahtevke za povračilo stroškov in plačila, bo zneske lažje 

šteti za upravičene, če je na voljo nekvalificirano potrdilo. 

 

Predložitev potrdila ne vpliva na pravico države članice, da opravi lastno oceno ali revizije. 

Prav tako povračilo stroškov, ki jih zajema potrdilo, državi članici, Komisiji, Evropskemu 

uradu za boj proti goljufijam ali Evropskemu računskemu sodišču ne preprečuje izvajanja 

preverjanj, revizij in preiskav v skladu s členom 17 sporazuma o dodelitvi nepovratnih 

sredstev. 

 

Država članica pričakuje, da bodo potrdila izdali revizorji v skladu z najvišjimi strokovnimi 

standardi. 

 

2.  Revizorji, ki lahko izdajo potrdilo 

 

Upravičenec lahko izbere usposobljenega zunanjega revizorja, vključno s svojim običajnim 

zunanjim revizorjem, pod pogojem, da: 

 

- je zunanji revizor neodvisen od upravičenca in 

 

- so izpolnjene določbe Direktive 2006/43/ES
2
. 

 

Neodvisnost je ena od lastnosti, ki revizorju pri oblikovanju mnenja ali sprejemanju odločitve 

omogočajo nepristransko oceno in objektivno presojo dejstev. Pomeni tudi, da revizor deluje 

brez kakršnega koli usmerjanja ali vmešavanja s strani upravičenca. 

 

Šteje se, da revizorji upravičencu zagotavljajo storitve na podlagi kupoprodajne pogodbe v 

smislu člena 9 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. To pomeni, da se stroški 

potrjenega računovodskega izkaza običajno lahko prijavijo kot stroški za ukrep, če so 

izpolnjena pravila o upravičenosti stroškov iz člena 6 in člena 9.1.1 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev (zlasti: najugodnejša ponudba in odsotnost navzkrižja interesov; glej 

                                                 
2  Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in 

konsolidirane računovodske izkaze ali podobni nacionalni predpisi (UL L 157, 9.6.2006, str. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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spodaj tudi upravičenost stroškov drugega blaga in storitev). Če upravičenec uporabi svojega 

običajnega zunanjega revizorja, velja, da sta že sklenila dogovor, ki je v skladu s temi 

določbami, in ni obveznosti, da se poiščejo nove ponudbe. Če upravičenec uporabi zunanjega 

revizorja, ki ni njihov običajni zunanji revizor, mora izbrati revizorja v skladu s pravili iz 

člena 9.1.1. 

 

Javni organi lahko izberejo zunanjega revizorja ali pristojnega javnega uradnika. V slednjem 

primeru je revizorjeva neodvisnost običajno opredeljena kot neodvisnost od revidiranega 

upravičenca „dejansko in na videz“. Predpogoj je, da ta uradnik ni na noben način sodeloval 

pri pripravi računovodskih izkazov. Ustrezni nacionalni organi določijo pravno sposobnost 

uradnika za izvajanje revizij zadevnega javnega organa. Potrdilo se mora sklicevati na to 

imenovanje. 

 

3.  Revizijska metodologija in pričakovani rezultati 

 

3.1  Preverjanje upravičenosti prijavljenih stroškov 

 

Revizor mora opraviti svoje preverjanje na podlagi raziskave in analize, (ponovnega) 

izračuna, primerjave, drugih kontrolnih pregledov, opazovanja, pregleda evidenc in 

dokumentov ter razgovora z upravičencem (in osebami, ki zanj delajo).   

 

Revizor mora preučiti naslednjo dokumentacijo: 

 sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev in vse njegove spremembe; 

 redna in/ali končna poročila; 

 za stroške za osebje 

o plačilne liste; 

o sezname prisotnosti; 

o pogodbe o zaposlitvi; 

o druge dokumente (npr. računovodske izkaze osebja, zakonodajo o socialni 

varnosti, račune, potrdila o prejemu itd.); 

o dokazila o plačilu; 

 za potne stroške in stroške bivanja 

o notranja pravila upravičenca glede potovanj; 

o račune za prevoz in vozovnice (če je to primerno); 

o izjave upravičenca; 

o druge dokumente (dokazila o udeležbi, na primer zapisnike sej, poročila itd.); 

o dokazila o plačilu; 

 za stroške za opremo 

o račune; 

o dobavnice/potrdila o prvi uporabi; 

o dokazila o plačilu; 

o izračun z metodo amortiziranja; 

 za oddajanje podizvajalskih naročil 

o razpis za zbiranje ponudb; 

o ponudbe (če je to primerno); 

o utemeljitev izbire podizvajalca; 

o pogodbe s podizvajalci; 



Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] [vstavite 

identifikacijsko oznako razpisa] 

 

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za enostavne 

programe za promocijo kmetijskih proizvodov – z enim upravičencem: Različica 2.0 – 16. januar 2018 

 

4 

 

o račune; 

o izjave upravičenca; 

o dokazila o plačilu; 

o druge dokumente: npr. nacionalna pravila o javnem naročanju, če je to 

primerno, direktive EU itd.; 

 za stroške drugega blaga in storitev 

o račune; 

o dokazila o plačilu; in 

o druge ustrezne računovodske dokumente. 

 

Splošna pravila o upravičenosti 

 

Revizor mora preveriti, ali so prijavljeni stroški skladni s splošnimi pravili o upravičenosti, 

določenimi v členu 6.1 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

 

Za stroške mora zlasti veljati, da: 

 so dejansko nastali; 

 so povezani s predmetom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in so navedeni v 

oceni proračuna upravičenca (tj. zadnja različica Priloge 2); 

 so potrebni za izvajanje ukrepa, za katerega so namenjena nepovratna sredstva; 

 so smotrni in utemeljeni ter v skladu z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja, 

zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti
3
; 

 so nastali med trajanjem ukrepa, kot je določeno v členu 3 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev (razen računa za potrdilo o reviziji in stroškov, povezanih s 

predložitvijo končnega poročila); 

 se ne krijejo z drugimi nepovratnimi sredstvi EU (glej spodaj: neupravičeni stroški); 

 so določljivi, preverljivi ter zlasti evidentirani v računovodskih izkazih upravičenca in 

določeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima 

upravičenec sedež, in v skladu z njegovo običajno prakso stroškovnega 

računovodstva; 

 so skladni z zahtevami veljavnega nacionalnega davčnega in delovnega prava ter prava 

socialne varnosti;  

 so skladni z določbami sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej zlasti člen 6 

in člene 9 do 11a) in 

 so bili pretvorjeni v euro po tečaju, določenem v členu 15.6 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev: 

o za upravičenca, katerega računovodski izkazi so v valuti, ki ni euro: 

stroški, ki so nastali v drugi valuti, se morajo pretvoriti v eure v skladu z 

nacionalnimi pravili, ki jih določijo pristojni organi države članice; 

o za upravičenca, katerega računovodski izkazi so v eurih: 

stroški, ki so nastali v drugi valuti, se pretvorijo v eure z uporabo običajnih 

računovodskih praks upravičenca. 

 

                                                 
3  Oceni se zlasti na podlagi postopkov naročanja in izbirnih postopkov za izvajalce storitev. 
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Revizor mora preveriti, ali izdatki vključujejo DDV, in če ga vključujejo, mora preveriti, da 

upravičenec: 

– ne more zahtevati vračila DDV (to je treba podpreti z izjavo pristojnega organa) in 

– ni javni organ, ki deluje kot organ oblasti. 

 

Revizijski pristop revizorja bi moral temeljiti na ravni zaupanja po pregledu sistema notranje 

kontrole upravičenca. Pri uporabi vzorčenja bi moral revizor navesti in utemeljiti velikost 

vzorca v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Te informacije bi morale biti 

vključene v revizijsko poročilo, priloženo potrdilu o reviziji. 

 

Specifična pravila o upravičenosti 

 

Revizor mora tudi preveriti, ali so prijavljeni stroški skladni s specifičnimi pravili o 

upravičenosti stroškov, določenimi v členu 6.2 ter členih 9.1.1 in 10.1.1 sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev. 

 

Stroški za osebje 

 

Revizor mora preveriti, da:  

 so bili stroški za osebje zaračunani in plačani glede na dejanski čas, ki ga je osebje 

upravičenca namenilo izvajanju ukrepa (upravičen na podlagi seznamov prisotnosti ali 

drugih ustreznih sistemov zapisovanja časa); 

 so bili stroški za osebje izračunani na podlagi letne bruto plače ali honorarjev (z 

obveznimi socialnimi prispevki, vendar brez drugih stroškov), določenih v 

zaposlitveni ali drugi pogodbi, ki ne presegajo povprečnih stopenj običajne plačne 

politike upravičenca; 

 je bilo delo opravljeno med obdobjem izvajanja ukrepa, kot je opredeljeno v členu 3 

sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, in 

 se stroški za osebje ne krijejo z drugimi nepovratnimi sredstvi EU (glej spodaj: 

neupravičeni stroški); 

 za dodatne prejemke: sta pogoja iz člena 6.2.A.1 izpolnjena (tj. da se dodatni prejemki 

izplačujejo v skladu z običajnimi praksami upravičenca in dosledno vsakič, ko se 

zahteva isto delo ali strokovno znanje, in da so merila, ki se uporabljajo za izračun 

dopolnilnih plačil, objektivna in jih upravičenec uporablja na splošno ne glede na 

uporabljeni vir financiranja); 

 za notranje svetovalce: so trije pogoji iz člena 6.2.A.2 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev izpolnjeni (tj. da notranji svetovalec dela po navodilih 

upravičenca, da rezultati dela pripadajo upravičencu in da se stroški ne razlikujejo 

bistveno od stroškov za osebje, ki opravlja podobne naloge na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi). 

 

Revizor mora imeti zagotovilo, da upravni in računovodski sistem zagotavlja ustrezno 

porazdelitev stroškov za osebje za različne dejavnosti, ki jih opravlja upravičenec in jih 

financirajo različni donatorji. 

 

Potni stroški in stroški bivanja 
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Za potne stroške in stroške bivanja mora revizor preveriti, da: 

 so bili zaračunani in plačani v skladu z notranjimi pravili ali običajnimi praksami 

upravičenca; 

 se ne krijejo z drugimi nepovratnimi sredstvi EU (glej spodaj: neupravičeni stroški); 

 so nastali za potovanja, povezana z nalogami v okviru ukrepa, določenimi v Prilogi 1 k 

sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

 

Stroški za opremo 

 

Revizor mora preveriti, da: 

 je oprema kupljena, najeta ali zakupljena po običajnih tržnih cenah; 

 so javni organi ravnali v skladu z nacionalnimi pravili o javnih naročilih; 

 je oprema odpisana in je amortizacija izračunana v skladu z davčnimi in 

računovodskimi pravili, ki veljajo za upravičenca, ter da je bil prijavljen le tisti delež 

amortizacije, ki ustreza trajanju ukrepa, in 

 se stroški ne krijejo z drugimi nepovratnimi sredstvi EU (glej spodaj: neupravičeni 

stroški). 

 

Stroški drugega blaga in storitev 

 

Revizor mora preveriti, da: 

 je bila pri nakupu upoštevana najugodnejša ponudba (ali najnižja cena) in da ni prišlo 

do navzkrižja interesov; 

 so javni organi ravnali v skladu z nacionalnimi pravili o javnih naročilih in 

 se stroški ne krijejo z drugimi nepovratnimi sredstvi EU (glej spodaj: neupravičeni 

stroški). 

 

Stroški oddajanja podizvajalskih naročil 

 

Revizor mora preveriti, da: 

 se pri oddajanju podizvajalskih naročil upoštevajo najugodnejše ponudbe (ali najnižja 

cena) in da ni prišlo do navzkrižja interesov; 

 je bilo oddajanje podizvajalskih naročil potrebno za izvedbo ukrepa, za katerega je 

vložena prošnja za nepovratna sredstva; 

 je bilo oddajanje podizvajalskih naročil predvideno v Prilogi 1 in Prilogi 2 ali da sta se 

pozneje o njem dogovorili državi članici; 

 je oddajanje podizvajalskih naročil utemeljeno z računovodskimi listinami v skladu z 

nacionalnim računovodskim pravom; 

 so stroški za podizvajalske pogodbe s subjekti, ki so strukturno povezani z 

upravičencem, omejeni na lastne stroške subjekta (tj. brez stopnje dobička; glej 

člen 10 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev); 

 so javni organi ravnali v skladu z nacionalnimi pravili o javnih naročilih. 

 

Neupravičeni stroški 

 

Revizor mora preveriti, da upravičenec ni prijavil stroškov, ki so neupravičeni v skladu s 

členom 6.4 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: 
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 stroški v zvezi z donosom od kapitala; 

 dolgovi in stroški servisiranja dolga; 

 rezervacije za prihodnje izgube ali dolgove; 

 dolgovane obresti; 

 dvomljivi dolgovi; 

 negativne tečajne razlike; 

 bančni stroški, ki jih zaračuna banka upravičenca za nakazila države članice; 

 prekomerni ali nepremišljeni izdatki; 

 odbitni DDV;  

 DDV, ki ga je plačal javni organ, ki deluje kot organ oblasti; 

 stroški, nastali med prekinitvijo izvajanja ukrepa; 

 prispevki v naravi s strani tretjih oseb; 

 stroški, ki so prijavljeni v okviru drugih nepovratnih sredstev EU, ki se financirajo iz 

proračuna EU, zlasti neposredni stroški, če upravičenec že prejema nepovratna 

sredstva za poslovanje, ki se financirajo iz proračuna EU v istem obdobju; 

 stroški za stalno osebje v državni upravi za dejavnosti, ki so del njenih običajnih 

dejavnosti (tj. se ne izvajajo le zaradi nepovratnih sredstev); 

 stroški za osebje ali predstavnike institucij, organov ali agencij EU. 

 

 

3.2  Preverjanje prejemkov 

 

Revizor mora preveriti, da je upravičenec prijavil prejemke v smislu člena 5.3.3 sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev, tj.:  

 prihodek, ki ga ustvari ukrep (npr. od prodaje izdelkov, storitev in publikacij, kotizacij 

za konference); 

 finančni prispevki, ki jih upravičencu dodelijo njegovi člani in se izrecno uporabljajo 

za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa. 

 

Poleg tega mora revizor preveriti, da je ostale stroške ukrepa poravnal upravičenec, tj. da niso 

bili uporabljeni finančni prispevki tretjih oseb, ki naj bi se uporabili posebej za stroške, ki so 

upravičeni v okviru ukrepa (razen finančnih prispevkov članov) – (glej člen 5.2 in člen 5.3.3 

sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev). 

 

 

3.3  Preverjanje računovodskega sistema upravičenca 

 

Revizor mora preveriti, da: 

 računovodski sistem (analitični ali drugi ustrezni interni sistem) omogoča 

prepoznavanje virov financiranja za ukrep in povezane stroške, ki so nastali v 

pogodbenem obdobju, in 

 so bili stroški/prihodki v okviru nepovratnih sredstev sistematično zabeleženi z 

uporabo sistema številčenja, ki jih razlikuje od stroškov/prihodkov za druge projekte. 
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Potrdilo o računovodskih izkazih 

 

Za 

[polno ime upravičenca  

naslov] 

 

 

Mi, [polno ime revizijskega podjetja/organizacije], s sedežem [polni naslov/mesto/država], 

ki nas za podpis tega potrdila o reviziji zastopa [ime in funkcija pooblaščenega zastopnika], 

 

potrjujemo, 

 

da: 

 

1.  Smo izvedli revizijo v zvezi s stroški, prijavljenimi v računovodskem izkazu [ime 

upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), kateremu je priloženo to potrdilo o 

reviziji in ki se predloži državi članici na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih 

sredstev št. [vstavite številko] – [vstavite kratico], ki zajema stroške za naslednje(-a) 

obdobje(-a) poročanja: [vstavite obdobje(-a) poročanja]. 

 

2.  Potrjujemo, da je bila revizija izvedena v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi 

standardi ob upoštevanju etičnih pravil in na podlagi določb sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev in njegovih prilog (zlasti revizijske metodologije, opisane v Prilogi 

5). 

 

3. Preučen je bil računovodski izkaz in izvedeni so bili vsi potrebni preskusi [vse][[X] %] 

podporne dokumentacije in računovodskih izkazov
4
, da bi se pridobila razumna 

zagotovitev, da so po našem mnenju in na podlagi naše revizije 

 

 skupni stroški v višini [vstavite številko] ([vstavite znesek z besedo]) EUR 

upravičeni, kar pomeni, da so: 

 dejanski; 

 določeni v skladu z računovodskimi načeli upravičenca; 

 nastali v obdobju iz člena 3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev;   

 zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca (na datum tega potrdila o 

reviziji); 

 v skladu s specifičnimi pravili o upravičenosti iz člena 6.2 sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev in 

 ne vključujejo stroškov, ki so neupravičeni v skladu s členom 6.4 sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstvih, zlasti: 

                                                 
4 Kadar je uporabljeno vzorčenje: tehniko vzorčenja bi bilo treba pojasniti v revizijskem poročilu, preizkušen 

vzorec pa bi moral biti sporočen v poročilu. 
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 stroškov v zvezi z donosom od kapitala; 

 dolgov in stroškov servisiranja dolga; 

 rezervacij za prihodnje izgube ali dolgove; 

 dolgovanih obresti; 

 dvomljivih dolgov; 

 negativnih tečajnih razlik; 

 bančnih stroškov, ki jih zaračuna banka upravičenca za nakazila države 

članice; 

 prekomernih ali nepremišljenih izdatkov; 

 odbitnega DDV-ja;  

 DDV-ja, ki ga je plačal javni organ, ki deluje kot organ oblasti; 

 stroškov, nastalih med prekinitvijo izvajanja ukrepa; 

 prispevkov v naravi, ki jih zagotovijo tretje osebe; 

 stroškov, ki so prijavljeni v okviru drugih nepovratnih sredstev EU, ki 

se financirajo iz proračuna EU, zlasti neposrednih stroškov, če 

upravičenec že prejema nepovratna sredstva za poslovanje, ki se 

financirajo iz proračuna EU v istem obdobju; 

 stroškov za stalno osebje v državni upravi za dejavnosti, ki so del 

njenih običajnih dejavnosti (tj. se ne izvajajo le zaradi nepovratnih 

sredstev); 

 stroškov za osebje ali predstavnike institucij, organov ali agencij EU;  

 [se uveljavljajo po menjalnem tečaju eura iz člena 15.6 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev;] 

 

 bili skupni prejemki v višini [vstavite številko] ([vstavite znesek z besedo]) EUR 

prijavljeni v skladu s členom 5.3.3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in 

 

 računovodski postopki upravičenca skladni z računovodskimi pravili države članice, 

v kateri ima sedež, in omogočajo neposredno uskladitev stroškov, nastalih za izvajanje 

ukrepa, za katerega se prejemajo nepovratna sredstva EU, z računovodskim izkazom, 

ki se nanaša na njegovo celotno dejavnost. 

 

[Vendar ima naše revizijsko mnenje pridržke v zvezi s: 

 

 stroški v višini [vstavite številko] EUR in 

 

 prejemki v višini [vstavite številko] EUR, 

 

ki po našem mnenju niso skladni z veljavnimi pravili.] 

 

4. Smo usposobljeni/pooblaščeni za pripravo tega potrdila o reviziji [(za dodatne 

informacije glejte dodatek k temu potrdilu)]. 

 

5. Upravičenec je za to potrdilo o reviziji plačal ceno v višini [vstavite številko] EUR 

(vključno z DDV-jem v višini [vstavite številko] EUR). [MOŽNOST 1: Ti stroški so 

upravičeni (tj. nastali so v 90 dneh po zaključku ukrepa iz člena 3 sporazuma o dodelitvi 
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nepovratnih sredstev) in so vključeni v računovodski izkaz.] [MOŽNOST 2: Ti stroški 

niso bili vključeni v računovodski izkaz.] 

 

 

Datum, podpis in žig  

 

Priloga: Revizijsko poročilo v skladu s standardom ISRS 4400 ali enakovrednim 

mednarodnim revizijskim standardom, na katerem temelji to potrdilo 
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PRILOGA 6  

 

VZOREC REDNEGA TEHNIČNEGA POROČILA 

 

 

[1.] [2.] [3.] redno tehnično poročilo za ukrep [vstavite okrajšavo] 

 

 

Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev:  [vstavite številko sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev]  

Naslov ukrepa:       [vstavite naslov ukrepa]  

Datum začetka izvajanja ukrepa:     [vstavite dd/mm/llll]  

Trajanje ukrepa:       [vstavite trajanje v mesecih]  

Obdobje, ki ga to poročilo zajema:  od [vstavite dd/mm/llll] do [vstavite dd/mm/llll] 

 

 

1) Opis dejavnosti, ki se izvajajo, z utemeljitvami za vsako odstopanje od predvidenih 

dejavnosti (največ 1 500 znakov na dejavnost) 

 
 Opis predvidenih 

dejavnosti v okviru 

ukrepa1), vključno z 

navedbo ocenjenih 

kazalnikov učinka in 

rezultatov2) 

Opis izvedenih 

dejavnosti z 

navedbo kazalnikov 

učinka in rezultatov  

 

Pojasnila, ki upravičujejo razlike 

med dejavnosti, ki naj bi se 

izvajale, in dejansko izvedenimi 

dejavnostmi 

Dejavnost 1  

[naslov] 

 

 

 

 

  

Dejavnost 2 

[naslov] 

 

   

Dejavnost 3 

[naslov] 

 

 

 

  

Dejavnost n 

[naslov] 

 

   

1) Priloga 1 k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev 
2) Člen 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 

 

 

2) Priloge kopij vsega uporabljenega gradiva, tudi vizualnega, ki še ni bilo predloženo  
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PRILOGA 7  

 

VZOREC KONČNEGA TEHNIČNEGA POROČILA 

 

Končno tehnično poročilo za ukrep [vstavite okrajšavo] 

 

Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev:  [vstavite številko sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev]  

Naslov ukrepa:       [vstavite naslov ukrepa]  

Datum začetka izvajanja ukrepa:     [vstavite dd/mm/llll]  

Trajanje ukrepa:       [vstavite trajanje v mesecih]  

 

 

1) Pregled izvedenih dejavnosti in doseženih rezultatov ukrepa, zlasti z uporabo kazalnikov 

učinka iz člena 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 (največ 6 000 znakov) 

 
 

 

 

 

 

2) Povzetek za objavo (največ 3 000 znakov) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


