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UVOD

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je določeno za 
izvajanje vloge nacionalnega organa in izvajanje 
prvostopenjske kontrole v skladu s 4.členom ES 438/2001 
in ES 2355/2002.

Prvostopenjska kontrola se izvaja v okviru Finančne 
službe MOP – Področje kontrole izplačil sredstev.

Kontaktna oseba za izvajanje prvostopenjske kontrole je 
Tatjana Perko, 

-telefon 01 478 71 90, telefaks 01 478 72 47

-e-pošta: tatjana.perko@gov.si



Pravne podlage
Pogodba o sofinanciranju,
Pogodba projektnih partnerjev z vodilnim partnerjem (Subsidy

Contract),
zadnja potrjena Prijava projekta s pripadajočimi prilogami 

(Application Form),
navodila programa (Operational Programme, 20. september, 

2007 ),
programski priročnik (Programme Implementation Handbook, 

december 2007),
pravila o upravičenosti stroškov (Eligibility rules 2007-2013),
Uredba Sveta (ES) št.1080/2006 z dne 5.julij 2006, o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št.1783/1999, 



Pravne podlage

Uredba Sveta (ES) št.1083/2006 z dne 11.julij 2006, o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št.1260/1999,
Uredba Sveta (ES) št. 1828/2006 z dne 8.december 2006, o 
Pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št.1083/2006,
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l.RS  
št.128/06,16/08),
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l.RS št.37/04),
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1,Ur.l.RS 
št.117/06,
ostala zakonodaja, ki ureja področje evropske kohezijske 
politike.



Upravičenost stroškov
Splošna pravila:

Stroški morajo biti v skladu z načeli dobrega finančnega 
poslovanja, upoštevajoč načelo gospodarnosti, učinkovitosti in 
namenskosti,

vsi stroški morajo biti povezani s projektom ter njegovo 
izvedbo in imajo pravno podlago v nacionalni in evropski 
zakonodaji,

upravičeni so samo tisti stroški, ki so bili dejansko plačani in 
preverjeni s strani prvostopenjske kontrole,

upravičeni so tisti stroški, ki se glasijo na projektnega 
partnerja-PP in jih je le-ta tudi plačal (npr. račun, pogodba se 
mora glasiti na PP), v nasprotnem primeru niso upravičeni.



Splošna pravila:

Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v 
poslovnih knjigah in davčnih listinah PP ter so razpoznavni, 
preverljivi in jih spremljajo originalna dokazila (listine),

PP je dolžan k zahtevku za potrditev izdatkov priložiti 
potrdila o nastanku posamezne vrste stroška in dejanskem 
plačilu obveznosti (razen v primeru amortizacije),

blago oziroma storitev je bila naročena v skladu z 
določili Zakona o javnih naročilih (ZJN-2),

za upravičene stroške oziroma izdatke se štejejo vsi tisti 
stroški za katere PP ni prejel drugih javnih sredstev 
(preprečitev dvojnega financiranja) in so povezani izključno 
z izvedbo projekta.

Upravičenost stroškov



Kategorije upravičenih stroškov
Stroški zaposlenih (Staff costs),

- posebnost: vključeni tudi potni stroški,
Stroški in storitve zunanjih izvajalcev (External

experts and services),
Investicije (Investment)

- posebnost: a) stroški opreme,
b) stroški drobnega inventarja,

Splošni stroški (General expenses)
- posebnost: a) direktni upravičeni pod 
določenimi pogoji (dokazljivost),

b) nedirektni – niso upravičeni,
Finančni stroški in stroški garancij (Financial

charges and guarantee costs).



Neupravičeni stroški
Negativne obresti,
stroški povezani z nakupom zemljišča ali zgradb,
stroški povezani z gradnjo cest,
stroški povezani z enkratnimi kulturnimi prireditvami,
stroški za nastope umetnikov,
nagrade za tekmovanja in udeležence tekmovanj,
davek na dodano vrednost, ki se povrne,
režijski stroški (indirektni stroški),
splošni stroški, ki se nanašajo na delovne pakete od 1 do 3 (WP1-
3),
globe, kazni in ostali stroški nastali iz pravnih sporov,
stroški, nastali z nakupom izdelkov, blaga, ki niso jasno povezani s 
projektom (npr. srebrn jedilni pribor, nakup kombija,…),



Neupravičeni stroški
izdatki, ki so fakturirani s strani tretje osebe in niso nastali s strani 
PP,
odobreni popusti na računih,
izdatki, ki niso naslovljeni in tudi ne plačani s strani PP,
neplačano voluntersko delo,
prispevki v naravi (ker ni denarnega toka),
rezprezentančni stroški (npr. rože, darila,…),
stroški zaposlenih, ki nimajo podlag delovnih ur na ustreznih 
obrazcih,
stroški zunanjih izvajalcev, če le-ti ne izhajajo iz sklenjenih pogodb 
(ustrezna dokumentacija),
stroški investicij, ki niso navedeni v Prijavnici (Application Form),



Neupravičeni stroški

stroški, ki se nanašajo na ukrepe komuniciranja in niso v skladu s 
pravili 9.člena Uredbe Sveta (ES) št.1828/2006 (npr. manjkajoči 
logo programa in EU, manjkajoči podatek od kod je financiran 
projekt,…),
stroški preskrbe prehrane v okviru sestankov med udeleženci 
projekta,
stroški aktivnosti, ki so nastale pred datumom implementacije WP1,
stroški, ki se nanašajo na aktivnosti, nastale po datumu zaključka 
projekta.



Upravičeni stroški:
1. STROŠKI ZAPOSLENIH (STAFF COSTS)

Obvezne priloge:
1. priložena kopija pogodbe o zaposlitvi in sklep o imenovanju delavca za 

delo na projektu (ob vsaki spremembi, za vsakega delavca, ki sodeluje na 
projektu),

2. plačilne liste delavca na projektu za vsako časovno obdobje 
(npr.mesec),

3. ožigosan in podpisan obrazec za izračun urne postavke 
(Calculation of staff costs),

4. ožigosan in podpisan obrazec za evidentiranje delovnih ur (Monthly
timesheet for staff working hours); pomembno je, da vodja projekta 
pooblasti osebo za podpisovanje njegovih/njenih delovnih ur.

Upravičen strošek: dejansko izplačana bruto plača brez delovne 
uspešnosti – upošteva se 2.bruto (vključeni davki in prispevki delodajalca 
in delojemalca),
Urna postavka je obračunana na podlagi bruto plače, upoštevajoč vse 
dejansko opravljene delovne ure v nekem časovnem obdobju (mesec) in 
pomnožena s številom delovnih ur na projektu.



Upravičeni stroški:
1.STROŠKI ZAPOSLENIH (STAFF COSTS)

Posebnosti:
1. Potni stroški (Travel and accommodation costs):

- prišteti so k stroškom zaposlenih, vendar se prikazujejo na ločenem obrazcu 
imenovanem Seznam priloženih računov (Listing of invoices related to regular
activities),
- obrazec mora biti ožigosan in podpisan in izpolnjena vsa zahtevana vsebina 
obrazca,
- priloženi morajo biti original potni nalogi in računi ter njihove kopije in dokazila o 
plačilu teh izdatkov,
- upoštevati je potrebno načelo ekonomičnosti, okolju prijazno izbiro transporta, če 
je to mogoče,
- upravičeni so tisti potni stroški, ki potekajo znotraj držav področja programa, 
izven tega ozemlja so neupravičeni, če niso posebej navedeni v Prijavnici 
(Application Form), razen sestanki v Bruselj, ki se smatrajo za upravičene,
- zneski dnevnic so upravičeni, če so v skladu z načeli, ki veljajo za javni sektor(jih 
ne presegajo),
- uporaba privatnega ali službenega avtomobila je dovoljena, če se smatra za 
najbolj ekonomično izbiro transporta in pomeni prihranek časa,
- uporaba letala na razdalji pod 400 km je upravičena, če pomeni najnižji strošek 
transporta za izbrano pot,
- uporaba letala na razdalji nad 400 km se smatra za upravičen, če je izbran 
ekonomski razred.



Upravičeni stroški:
1.STROŠKI ZAPOSLENIH (STAFF COSTS)

2. Stroški zaposlenih pri javnem PP:
- javni uslužbenci ne morejo uveljavljati stroškov za aktivnosti, ki so jih dolžni 
izvajati v sklopu svojih zadolžitev ali nalog oddelka.

3. Javni uslužbenec (zaposleni) in njegova vključitev v projekt:
- če dela izven rednega delovnega statusa za drugo inštitucijo, mora pridobiti 
pisno privoljenje svojega delodajalca, prav tako mora imeti sklenjeno pogodbo in 
jasno določeno, da se delo opravlja izven običajnega delovnega časa (vikendi, 
počitnice). Ti stroški se smatrajo potem za stroške Zunanjih izvajalcev.
- če dela na projektu za svojega delodajalca, a izven rednega delovnega 
statusa, mora imeti sklenjeno pogodbo, ki se nanaša na izključno na projektno 
delo, ki se opravlja po rednem delovnem času (vikendi, počitnice). Ti stroški se 
štejejo med stroške zaposlenih.
- v primeru, da dela v okviru rednega delovnega statusa in rednega delovnega 
časa, mora biti pisno imenovan za delo na projektu s polnim delovnim časom.



Upravičeni stroški:
1.STROŠKI ZAPOSLENIH (STAFF COSTS)

4. Stroški zaposlenih, ki so dodeljeni na projekt za polovični čas:
- v primeru, da je zaposleni dodeljen na projekt samo za polovični delovni čas, 
mora PP priložiti evidenco delovnih ur za vse delovne ure tega delavca, ne samo 
za ure na projektu, ki mora biti ožigosana in podpisana. Obvezen je sklep o 
imenovanju.

5. Stroški zaposlenih za samozaposlenega zasebnega PP:
- za osnovo se upoštevajo stroški zaposlenih, ki so primerljivi s stroški zaposlenih 
v javnem sektorju,
- PP mora priložiti vso dokazljivo dokumentacijo, ki mora biti ožigosana in 
podpisana,
- splošna opravila se ne smatrajo za opravila povezana s projektom in zato 
spadajo med neupravičene stroške.

6. Neplačano voluntersko delo:
- neplačano voluntersko delo ni upravičen strošek.











Upravičeni stroški:

2. STROŠKI IN STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV (EXTERNAL 
EXPERTS AND SERVICES)

Obvezne priloge:
1. Izpolnjen obrazec Seznam priloženih računov (Listing of invoices related

to regular activities),
2. Izpolnjen obrazec Seznam pogodb (Listing of contracts), kjer se vpišejo 

vse sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci,
3. Priložene original in fotokopije računov in sklenjenih pogodb ter dokazila o 

plačilu le-teh,
4. Upoštevati je potrebno določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in 

priložiti ustrezno dokumentacijo (brez priložene dokumentacije se 
smatrajo stroški za neupravičene).



Upravičeni stroški:

2. STROŠKI IN STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV (EXTERNAL 
EXPERTS AND SERVICES)

Posebnosti:
1. Stroški med povezanimi inštitucijami so upravičeni, če so dejansko 

dokazljivi in obračunani brez pribitkov,
2. PP ne more biti hkrati zunanji izvajalec, podpartnerstva niso dovoljena,
3. V primeru CTA, vsi projektni partnerji, ki si delijo strošek skupnih 

aktivnostih, sprejmejo  nacionalna pravila o javnem naročanju v tisti državi 
iz katere je PP, ki izvaja postopek javnega naročila,

4. Prehrana (catering) na sestankih med projektnimi partnerji ni upravičen 
strošek,

5. Stroški prehrane udeležencev javnih dogodkov, ki so navedeni v Prijavnici 
(AF), so upravičeni,

6. Stroški dogodka srečanj med PP morajo biti razvidni iz Prijavnice 
(Application Form),

7. Davek na dodano vrednost, ki se povrne, ni upravičen strošek.







Upravičeni stroški:

3. INVESTICIJE (INVESTMENT)

Obvezne priloge:
1. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec Seznam priloženih računov

(Listing of invoices related to regular activities),
2. Izpolnjen obrazec Seznam pogodb (Listing of contracts),
3. Original in kopije računov, pogodb in dokazila o plačilu,
4. Upoštevati je potrebno določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in 

priložiti ustrezno dokumentacijo (brez priložene dokumentacije se 
smatrajo stroški za neupravičene),

5. Priloga obračun amortizacije.



Upravičeni stroški:
3. INVESTICIJE (INVESTMENT)

• Obstajata dve vrsti investicij:
1. Oprema
2. Investicije manjših vrednosti

• Posebnosti:
1. Pogoj za upravičenost investicij je, da so navedene v Prijavnici

(Application Form) pod točko 6.4 in da so bile izrecno odobrene s 
strani Odbora programa,

2. Investicije morajo biti izključno povezane s projektom,
3. Polna cena investicije je upravičena samo v primeru, če je 

ekonomska doba investicije in obdobje stroška amortizacije enako
ali krajše od trajanja projekta, sicer se za upravičeno šteje le
obračunana amortizacija.

4. Second had equipment: upravičeni so stroški amortizacije, če ima 
oprema tehnične karakteristike nujno potrebne za projekt, ustreza 
standardom, ne presega tržne cene oziroma je nižja od nakupa 
nove opreme, za opremo ni zahtevana subvencija.

• Dokazila: original in kopije računov, pogodbe, obračun amortizacije, izpolnjen, 
ožigosan in podpisan obrazec Seznam priloženih računov in Seznam pogodb.



Upravičeni stroški:
4. SPLOŠNI STROŠKI (GENERAL EXPENSES)

• Dve vrsti splošnih stroškov:
1. Direktni ali neposredni 

- so neposredno povezani s projektom,
- so dejansko nastali in bili plačani,
- podlaga: račun,
- so v skladu z vsebino delovnih paketov.

2. Nedirektni ali posredni (overheads)
• Posebnosti:

1. Stroški so težko dokazljivi,
2. upravičeni so le direktni splošni stroški-primer: projektna pisarna 

novo-ustanovljena, ki je tesno povezana s temami projekta (npr. 
meteo postaja v hribih, se upoštevajo izključno na to pisarno vezani 
stroški).

• Dokazila: original in kopije računov in dokazila o plačilu stroškov.



Upravičeni stroški:
5. FINANČNI STROŠKI IN STROŠKI GARANCIJ  
(FINANCIAL CHARGES AND GUARANTEE COSTS)

• Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani s projektom.

• Posebnosti:
1. Stroški za mednarodne finančne transakcije med partnerji,
2. stroški za odprtje in vodenje bančnega računa projekta,
3. Stroški garancij – samo pod pogojem, da jo zahteva nacionalna ali 

EU zakonodaja,
4. Ostale finančni stroški kot so globe, kazni, negativne obresti, niso 

upravičeni. 

• Dokazila: original in kopije računov, pogodbe, izpolnjen, ožigosan in podpisan 
obrazec Seznam priloženih računov in Seznam pogodb.




