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Pred vami je neuradni prevod v slovenskem jeziku, vendar pa v primeru nejasnosti in 
neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem-
angleškem jeziku. 

   Opombe, razen opomb 1, 7, in 8, so namenjene zgolj kot notranja navodila, ki si jih je treba 

prebrati in jih nato izbrisati pred sklenitvijo sporazumov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORAZUM O 

DODELITVI 

SREDSTEV
1

 
 

 
 
 

ŠT. PROJEKTA – […] 
 

[AKRONIM 

PROJEKTA] 
 

 

Evropska unija (v nadaljevanju "Unija"), ki jo zastopa Izvajalska agencija/Komisija za 

majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju “Agencija/Komisija”, imenovana tudi 

"naročnik") [ki deluje v skladu s pooblastili Evropske komisije (v nadaljevanju ‘Evropska 

komisija’)], ki jo za namene podpisa tega sporazuma zastopa [g. Angelo Salsi/g. Hervé 

Martin, Vodja enote- ], 
 

na eni strani 
 
in 

 

1. [polno uradno ime] [AKRONIM] 

                                                        
1 V okviru Uredbe (ES) Št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o ustanovitvi programa 

okoljskih in podnebnih ukrepov (LIFE), ter razveljavitvi Uredbe (ES) Št. 614/2007, OJ L 347 z dne 20. 12. /2013, str.185 

(v nadaljevanju “uredba LIFE”) in izvedbenega sklepa Komisije z dne 19. 03. 2014 o sprejetju večletnega delovnega 

programa LIFE za obdobje 2014-17, OJ L116 z dne 17. 04. 2014, str. 1. 
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[uradni pravni status ali oblika]
2

 

 

[uradna matična številka]
3

 

 

[polni uradni naslov] 
 

[davčna številka], 
 
v nadaljevanju “upravičenec koordinator”, ki ga za namene podpisa tega sporazuma zastopa 

[funkcija, ime in priimek] 
 
ter naslednji povezani upravičenci: 

 

2. [polno uradno ime – ustanovljeno v [država]] 
 

3. [polno uradno ime – ustanovljeno v [država]] 
 

[enako velja za vse ostale povezane upravičence], 
 
ki jih upravičenec koordinator za namene podpisa tega sporazuma zastopa zakonito oziroma 

na podlagi pooblastila iz obrazca A4 Priloge II, 
 
ki se za namene tega sporazuma v nadaljevanju skupaj upoštevajo kot “upravičenci”, 

posamezno pa kot “upravičenec” in kjer velja določilo, ki ne razlikuje med upravičencem 

koordinatorjem ali povezanimi upravičenci, 
 

na drugi strani, 
 

 
 

SE DOGOVORITA 
 
o posebnih pogojih (v nadaljevanju “posebni pogoji”) in sledečih prilogah: 

 

Priloga I        Splošni pogoji (v nadaljevanju “splošni pogoji”) 
 
Priloga II     Opis projekta 

 
Priloga III     Ocenjeni proračun aktivnosti: Priloga II, [Možnost pilotnega projekta, 

demonstracije, najboljše prakse in informacije, zavedanje in projekti za 

razširjanje: Obrazca R1, R2, in vsi obrazci F 

 

Priloga IV     [pooblastila, ki jih upravičencu koordinatorju podelijo drugi 

upravičenci]: Priloga II, Obrazci A4] [pooblastila, ki jih 

upravičencu koordinatorjupodeli upravičenec ali drugi 

upravičenci: se ne uporablja] 

 
 
 

                                                        
2 Namenjeno izbrisu ali izpolnitvi v skladu z obrazcem "Pravni subjekt", priloženim skupaj s predlogom. 
3 Namenjeno izbrisu ali izpolnitvi v skladu z obrazcem "Pravni subjekt", priloženim skupaj s predlogom. 
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Priloga V      Tehnično poročilo modela: Tehnična poročila uporabljenega modela je 

mogoče najti na spletni strani  

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm 
 

Priloga VI     Finančni izkaz modela: Finančne izkaze uporabljenega modela je mogoče 

najti na spletni strani  

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm 
 

Priloga VII    [Referenčni okvir modela za potrdilo o finančnih izkazih] je mogoče najti na 

spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm 
 

Priloga VIII  Referenčni okvir modela za poročilo o operativnem preverjanju: se ne uporablja 
 
Priloga IX     Referenčni okvir modela za potrdilo o skladnosti praks stroškovnega 

računovodstva: se ne uporablja 
 

Priloga X      Finančne in upravne smernice 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm 
 

Priloga XI     Smernice za prijavitelje 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm 
 

ki so sestavni del tega sporazuma (v nadaljevanju "sporazum"). 
 
Pogoji iz splošnih pogojev imajo prednost pred pogoji iz prilog. 

 
Pogoji Priloge I "Splošni pogoji" imajo prednost pred pogoji drugih Prilog.

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
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POSEBNI POGOJI 

 
ČLEN I.1 – PREDMET SPORAZUMA 

Agencija/Komisija se je, pod pogoji določenimi v prilogi posebnih pogojev, splošnih pogojev 

in drugih prilogah sporazuma, odločila dodeliti sredstva za projekt z imenom [vnesite ime 

projekta v odebeljeni pisavi] ("projekt"), kot to opisuje Priloga II. 

 
Upravičenci s podpisom sporazuma sprejmejo dodeljena sredstva in se strinjajo z izpeljavo 

projekta na lastno odgovornost. 
 

 
 

ČLEN I.2  – ZAČETEK VELJAVNOSTI SPORAZUMA IN TRAJANJE 

PROJEKTA 

I.2.1    Sporazum prične veljati z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke. 
 

I.2.2    Izvajanje projekta bo potekalo od [vnesite datum v odebeljeni pisavi]
4 

(“čas začetka”) 

do [vnesite datum v odebeljeni pisavi]. 
 
ČLEN I.3  - NAJVEČJI ZNESEK IN OBLIKA DODELJENIH SREDSTEV 

 
 

Dodeljena sredstva, ki se upoštevajo tudi kot prispevek Unije, bodo znašala največ 

[…] EUR in bodo prispevana v obliki: 
 

(a)  Povračila [ … ] % upravičenih stroškov projekta ("povračilo upravičenih stroškov") 

ocenjenih na [ … ] EUR, ki so: 

 
(i)  dejansko nastali (“povračilo dejanskih stroškov”) za sledečo kategorijo stroškov 

vsakega upravičenca: neposredni stroški osebja; potni stroški in stroški 

bivanja; stroški pogodb s podizvajalci (imenovani tudi “stroški zunanjih 

storitev”); stroški opreme: (amortizacija) stroški infrastrukture in opreme, 

stroški prototipov; stroški nakupa zemljišča/dolgoročnega zakupa 

zemljišča/enkratnega nadomestila za pravico do uporabe zemljišča; stroški 

potrošnega materiala; drugi stroški; 

(ii)   povračilo stroškov na enoto: se ne uporablja 
(ii)   povračilo enotnih stroškov: se ne uporablja 

(iv) prijavljeni na osnovi pavšala: režijski stroški, ki so v Prilogi III določeni kot 

fiksni odstotek upravičenih neposrednih stroškov, ki ne vključujejo stroškov 

nakupa zemljišča/dolgoročnega zakupa zemljišča/enkratnega nadomestila za 

pravico do uporabe zemljišča. 
(v)  povračilo stroškov prijavljenih na osnovi običajnih praks 

stroškovnega računovodstva upravičenca: se ne uporablja 

 
(b)  prispevek na enoto: se ne uporablja 

 

                                                        
4 Če lahko kandidat izkaže potrebo po začetku aktivnosti pred začetkom veljavnosti sporazuma, mora biti 

takšen datum kasnejši od datuma pričetka veljavnosti sporazuma, razen kadar to odredbodajalec odredi drugače. 

Naveden datum v nobenem primeru ne sme biti zgodnejši od datuma vložitve vloge za dodelitev sredstev (Člen 

130 FR po popravku). 
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(c)  enotni prispevek: se ne uporablja 

 
(d)  pavšalni prispevek: se ne uporablja 

 
ČLEN I.4  – DODATNE DOLOČBE O POROČANJU, PLAČILIH IN PLAČILNIH 

DOGOVORIH 

I.4.1    Poročevalska obdobja, izplačila 
 

Poleg določb členov II.23 in II.24 veljajo tudi naslednji plačilni dogovori: 

 
[Možnost 1:  Za projekte, ki trajajo do 24  mesecev in pri katerih znašajo prispevki Unije 

do vključno 300.000 EUR] 

 
Izplačilo predplačila 

 

- Ob pričetku veljavnosti sporazuma bo upravičenec koordinator [po prejemu garancije v 

vrednosti [znesek, ki ustreza predplačilu] EUR] [in] [po prejemu zahtevka za plačilo] 

deležen predplačila v znesku […] EUR, kar znaša 70 odstotkov prispevka Unije, 

določenega v členu I.3; 
 

 
 

[Možnost 2:  Za projekte, ki trajajo več kot 24 mesecev ali kjer prispevek Unije presega 

300.000 EUR] 

 
Prvo izplačilo predplačila 

 

- Ob pričetku veljavnosti sporazuma bo upravičenec koordinator [po prejemu garancije v 

vrednosti [znesek, ki ustreza predplačilu] EUR] [in] [po prejemu zahtevka za plačilo] 

prejel predplačilo v znesku […] EUR, kar znaša 30 odstotkov prispevka Unije, 

določenega v členu I.3; 

 
Nadaljnja izplačila predplačil 

 
- Drugo izplačilo predplačila v znesku [[…] EUR, kar znaša 40 odstotkov prispevka 

Unije, določenega v členu I.3], bo upravičenec koordinator prejel, ko bo porabil vsaj 

celoten znesek pred tem plačanega obroka predplačila [po prejemu garancije v znesku 

[[znesek, ki ustreza obroku predplačila, ki bo poravnan] EUR]; 
 

 
[Možnost 3: Na zahtevo upravičenca koordinatorja in zgolj v primeru projektov, ki bodo 

trajali več kot 48 mesecev in kjer prispevek Unije presega 4.000.000 EUR] 
 

Prvo izplačilo predplačila
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- Ob pričetku veljavnosti sporazuma bo upravičenec koordinator [po prejemu garancije v 

vrednosti [znesek, ki ustreza predplačilu, ki bo izplačano] EUR] [in] [po prejemu 

zahtevka za plačilo] prejel predplačilo v znesku […] EUR, kar znaša 30 odstotkov 

prispevka Unije, določenega v členu I.3; 

 
Nadaljnja izplačila predplačil 

 

- Drugo izplačilo predplačila v znesku [[…] EUR, kar znaša 20 odstotkov prispevka Unije 

določenega v členu I.3] bo upravičenec koordinator prejel, ko bo porabil vsaj celoten 

znesek pred tem izplačanega obroka predplačila [in po prejemu garancije v znesku 

[[znesek, ki ustreza obroku predplačila, ki bo izplačan]  EUR]; 
 

Tretje izplačilo predplačila v znesku [[…] EUR, kar znaša 20 odstotkov prispevka Unije 

določenega v členu I.3] bo upravičenec koordinator prejel, ko bo porabil vsaj celoten 

znesek pred tem izplačanega obroka predplačila [in po prejemu garancije v znesku 

[[znesek, ki ustreza obroku predplačila, ki bo izplačan] EUR]. 

 
Izplačilo razlike 

 
- Upravičencu koordinatorju bo razlika sredstev [po prejemu potrdila o finančnih izkazih in 

s tem povezanih računih (“potrdilo o finančnih izkazih”) za projekt izplačana v skladu s 

členom II.23.2(d). 

 
[Možnost v primeru najvišjega zneska prispevka določenega v členu I.3(a), ki presega 

5.000.000 EUR:  Poleg zahtev poročanja, določenih v členu II.23, mora upravičenec 

koordinator Agencijo/Komisijo do 30. 11. vsakega leta obvestiti o skupnih odhodkih 

upravičencev od dneva pričetka veljavnosti sporazuma, ki ga določa člen I.2.2. Te informacije 

se zahtevajo za računovodske namene Agencije/Komisije in se jih ne sme uporabljati za 

določanje končnega prispevka Unije. 

 
I.4.2    Roki izplačil 

 
Rok, v katerem mora Agencija/Komisija opraviti prvo izplačilo predplačila, znaša 30 dni, rok 

nadaljnjega izplačila predplačila 60 dni, rok izplačila razlike pa 90 dni. 

 
I.4.3    Jezik zahtevkov za plačilo, tehničnih poročil in finančnih izkazov 

 
Vsi zahtevki za plačilo, tehnična poročila in finančni izkazi morajo biti predloženi v 

angleškem jeziku, razen tehničnih prilog in spremne dokumentacije, ki so lahko priloženi v 

kateremkoli uradnem jeziku držav članic EU. 

 
ČLEN I.5 – BANČNI RAČUN ZA IZPLAČILA 

 

 

Vsa plačila morajo biti nakazana na bančni račun upravičenca koordinatorja v 

skladu s spodnjimi podatki:



7 

Version 3.5.2016 

 

 

 

 
Ime banke: [ … ]  

Naslov podružnice: [ … ] 

Natančen naziv imetnika računa: [ … ]  

Polna številka računa (vključno s šiframi banke): [ … ] 

[Koda IBAN: [ … ]]
5

 

 

 
 

ČLEN I.6 – KONTROLOR PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI POGODBENIH 

STRANK 
 

 

I.6.1    Kontrolor podatkov 
 

Skladno s členom II.6 bosta kontrolorja podatkov subjekta: Unit B.3 LIFE in CIP Eco-

Innovation in, za projekte, ki jih neposredno upravlja Komisija, Unit ENV.E.3 – LIFE 

Nature ali Unit ENV.E.4 – LIFE Environment. 

 
I.6.2    Kontaktni podatki Agencije/Komisije 

 
Vsa komunikacija z Agencijo mora biti opremljena z identifikacijsko številko in nazivom 

projekta, poslana pa mora biti na naslov: 

 
Navadna ali priporočena pošta poslana preko poštne službe: 
European Commission 
EASME 

Unit B.3 LIFE and CIP Eco-Innovation 

B-1049 Brussels 

 
Dostava s hitro pošto ali vročitev ob podpisu: 
European Commission 
EASME 

Unit B.3 LIFE and CIP Eco-Innovation 

Mail Service 

Avenue du Bourget 1 

B-1140 Brussels 

 
E-pošta: 
Naslov e-pošte: [vnesite funkcionalen e-poštni nabiralnik] 

 
Vsa komunikacija s Komisijo glede projektov, ki jih le-ta neposredno upravlja, mora biti 

opremljena z identifikacijsko številko in nazivom projekta, poslana pa mora biti na naslov: 

 
Navadna ali priporočena pošta poslana preko poštne službe: 
European Commission 
DG Environment 

ENV.E.3 – LIFE Nature/ENV.E.4 – LIFE Environment 

B-1049 Brussels 
 

 

                                                        
5 Koda BIC ali SWIFT velja za države, kjer koda IBAN ne velja. 
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Dostava s hitro pošto ali vročitev ob podpisu: 
European Commission 
DG Environment 

Unit ENV.E.3 – LIFE Nature/ENV.E.4 – LIFE Environment 

Mail Service 

Rue du Bourget 1 

B-1140 Brussels 

 
E-pošta: 
Naslov e-pošte: [vnesite funkcionalen e-poštni nabiralnik]
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I.6.3    Kontaktni podatki upravičenca koordinatorja
6

 

 
Vsa komunikacija Agencije/Komisije z upravičencem mora biti poslana na naslov: 

 

[Polno ime] 

[Funkcija] 

[Ime subjekta]  

[Polni uradni naslov] 

Naslov e-pošte: [vnesite naslov] 
 

[ČLEN I.7 – PRIDRUŽENI SUBJEKTI UPRAVIČENCEV] 

[se ne uporablja] 

ALI 

[Za namene tega sporazuma se kot pridruženi subjekti upoštevajo: 

-          [ime subjekta] pridružen [ime ali akronim upravičenca]; 

-          [ime subjekta] pridružen [ime ali akronim upravičenca]; 

-          [enako velja za vse ostale pridružene subjekte]] 
 

[ČLEN I.8 – UPRAVIČENCI, KI SO MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
 

 

[se ne uporablja] 

ALI 

[I.8.1     Reševanje sporov - Arbitraža 

 
(a) Z odstopanjem od člena II.18, se bodo vsi spori med Komisijo in [vnesite ime MO] 

glede tega sporazuma, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, predani arbitražnemu 

odboru v skladu s postopkom iz točk (b)  – (g). 

 
(b) Pri obveščanju nasprotne stranke o svoji nameri zatekanja k arbitraži, mora stranka 

priglasiteljica nasprotno stranko obvestiti tudi o arbitru, ki ga imenuje. Druga 

stranka mora svojega arbitra imenovati v roku enega meseca od prejema takšnega 

pisnega obvestila. Oba arbitra bosta na podlagi skupnega dogovora in v roku treh 

mesecev od imenovanja arbitra druge stranke imenovali tretjega arbitra, ki bo 

predsedoval arbitražnemu odboru, razen v kolikor se obe stranke ne dogovorita o 

enem samem arbitru. 
 

 

 

 

                                                        
6 Obe možnosti iz tega odstavka

 
se lahko uporabita istočasno, če se komunikacija za drugačne namene (npr. 

informacije glede izplačila, vprašanja) pošlje po pošti na sledeč naslov ali po elektronski pošti. V tem primeru je 

treba pri obeh možnostih uporabljati izraz "za namene". V primeru uporabe zgolj ene možnosti je treba izraz "za 

namene" izbrisati. 
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(c) V roku enega meseca od imenovanja tretjega arbitra se morata stranki dogovoriti o 

referenčnem okvirju arbitražnega odbora, vključno s postopkom, ki se bo upošteval. 

 
(d) Postopki arbitraže bodo potekali v Bruslju. 

 
(e) Arbitražni odbor bo uporabljal pogoje sporazuma. Arbitražni odbor bo v svoji 

arbitražni odločbi pojasnil tudi podrobne razloge za svojo odločitev. 

 
(f)  Arbitražna odločba bo dokončna in obvezujoča za obe stranki, ki se izrecno 

dogovorita o odpovedi kakršnekoli pritožbe ali revizije. 

 
(g) Vsi stroški, vključno z vsemi razumnimi pristojbinami, ki jih stranki utrpita v povezavi 

s kakršnokoli arbitražo, bo arbitražni odbor razdelil med obe stranki. 

 
[I.8.2     Potrdila o finančnih izkazih] [in] [poročila o operativnem preverjanju] [in] 

[potrdila o skladnosti praks stroškovnega računovodstva] 

 
Potrdila o finančnih izkazih, ki jih mora [vnesite ime MO] predložiti v skladu s členoma 

[II.23.2] [in] [II.20.5], lahko pripravijo [njihovi] redni notranji ali zunanji revizorji v skladu 

z [njihovimi] notranjimi finančnimi predpisi in postopki. 

 
[I.8.3     Pregledi in revizije] 

 
Pristojni organi Unije morajo vse zahteve za preglede ali revizije, skladno z določbami člena 

II.27, naslovili na generalnega direktorja [vnesite ime MO]. 

 
[vnesite ime MO] bo pristojnim organom Unije na njihovo zahtevo omogočil vpogled v vse 

ustrezne finančne informacije, vključno z računovodskimi poročili glede aktivnosti, kjer 

[organizacija] aktivnost izvaja oziroma, kjer v aktivnosti sodelujejo pridruženi subjekti ali 

podizvajalci [organizacije]. 

 
[I.8.4     Veljavna zakonodaja] 

 
Ne glede na člen II.18.1, bo sporazum urejala veljavna zakonodaja Unije, kjer je to potrebno, 

pa bo to zakonodajo dopolnjeval [zakon (vnesite zakon države članice ali države območja 

EFTA)]. 

 
[I.8.5     Privilegiji in imunitete] 

 
Ničesar iz tega sporazuma se ne sme upoštevati kot odrekanje kakršnimkoli privilegijem 

oziroma imuniteti, ki jih [vnesite ime MO] podeljuje [njihova] ustanovitvena 

dokumentacija ali mednarodna zakonodaja.]] 

 
ČLEN I.9 – REVIZIJE 

 
Z odstopanjem od člena splošnih pogojev II.27.3 in ne glede na to ali se pregledi, revizije ali 

ocenjevanja pričnejo pred ali po plačilu razlike, se lahko od upravičenca 
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koordinatorja zahteva zbiranje informacij glede pridruženih upravičencev. 

 
Kadar to zahteva Agencija oziroma drugo zunanje telo, ki ga Agencija pooblasti, mora 

upravičenec koordinator nemudoma zagotoviti zgoraj navedene informacije, vključno z 

informacijami zadevnih povezanih upravičencev. V takšnem primeru bo upravičenec 

koordinator odgovoren za pridobivanje in preverjanje takšnih informacij pred njihovim 

posredovanjem Agenciji, kot to predvideva člen II.1.3(b)(ii). 

 
V takšnem primeru se bo kontradiktoren postopek revizije, ki ga predvideva člen II.27.5, izvajal 

z upravičencem koordinatorjem, ki bo moral predložiti ugotovitve glede povezanih 

upravičencev, ki so predmet pregleda, revizije ali ocenjevanja. 

 
To ne posega v pravico Agencije ali drugega organa, ki ga Agencija pooblasti, do izvajanja 

revizije nad posameznim ali več povezanimi upravičenci. V takšnem primeru morajo povezani 

upravičenci informacije zagotoviti neposredno. 
 

 
 
 

PODPISI 
 
 
 
 

V imenu upravičenca koordinatorja                           V imenu Agencije/Komisije 

[funkcija/ime/priimek]                                                     [ime/priimek] 
 

 
[podpis]                                                                       [podpis] 

Kraj, datum:                                                                  Kraj, datum:  

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem jeziku 
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DEL A – PRAVNE IN UPRAVNE DOLOČBE 

 
ČLEN II.1    –    SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN VLOGE UPRAVIČENCEV 

 
II.1.1  Splošne obveznosti in vloge upravičencev 

 
Upravičenci bodo: 

 

(a)     solidarno odgovorni za izvajanje projekta skladno s pogoji sporazuma; 
 

(b)    odgovorni za izpolnjevanje vseh skupnih ali individualnih pravnih obveznosti; 
 

(c)     poskrbeli za ustrezne notranje ureditve za pravilno izvajanje projekta skladno z določili 

tega sporazuma. Kjer to tako določajo splošni pogoji, bo za takšne ureditve poskrbljeno 

v obliki notranjega sporazuma o sodelovanju med upravičenci; 
 

(d) vodili ažurne poslovne knjige v skladu z običajnimi računovodskimi dogovori, ki jim jih 

nalaga zakonodaja in obstoječi predpisi; 
 

(e)     zagotavljali, da bodo vsi računi vključevali jasno navedbo projekta; 
 

(f) v okviru projekta, vzdržani od vloge podizvajalca ali dobavitelja drugih upravičencev; 
 

(g)     finančno prispevali k projektu; 

 
II.1.2 Splošne obveznosti in vloga vsakega izmed povezanih upravičencev 

 
Vsak povezani upravičenec bo: 

 
(a) upravičenca koordinatorja nemudoma obvestil o vsakršni spremembi, ki mu je znana in ki 

bi lahko vplivala ali zakasnila izvedbo projekta ter, v zvezi s projekti programa LIFE 

glede narave in biotske raznovrstnosti, tudi o vseh aktivnostih tretjih strank, ki bi lahko 

imele velik negativen vpliv na območja/vrste s katerimi se projekt ukvarja in, če je to 

primerno, sprejel ukrepe za prepričevanje tretjih strank, da bi se takšnih aktivnosti 

vzdržale; 

 
(b) upravičenca koordinatorja nemudoma obvestil o vsaki spremembi svojega pravnega, 

finančnega, organizacijskega ali lastniškega stanja oziroma njegovih pridruženih 

subjektov ter o vseh spremembah svojega imena, naslova ali zakonitega zastopnika 

oziroma njegovih pridruženih subjektov; 

 
(c)     upravičencu koordinatorja pravočasno predložil: 

 
(i) podatke, ki se potrebujejo za pripravo poročil, finančnih izkazov in druge 

dokumentacije, ki jo predvideva sporazum; 
 

(ii)  vso potrebno dokumentacijo za primere revizij, pregledov ali ocenjevanja v skladu s 

členom II.27;
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(iii) vse ostale informacije, ki jih je skladno s sporazumom treba zagotoviti 

Agenciji/Komisiji, razen kadar sporazum zahteva, da upravičenec takšne 

informacije zagotovi neposredno Agenciji/Komisiji. 

 
II.1.1  Splošne obveznosti in vloge upravičenca koordinatorja 

 
Upravičenec koordinator bo: 

 
(a)     spremljal, da se projekt izvaja v skladu s sporazumom; 

 
(b)   nastopal kot posrednik za vso komunikacijo med upravičenci in Agencijo/Komisijo, 

razen kjer to sporazum določa drugače, ob čemer bo upravičenec koordinator zlasti: 

 
(i) Agenciji/Komisiji nemudoma zagotovil informacije v povezavi s kakršnimikoli 

spremembami imena, naslova, zakonitega zastopnika, kot tudi spremembami 

pravnega, finančnega, tehničnega, organizacijskega ali lastniškega stanja 

kateregakoli upravičenca ali njegovih pridruženih subjektov, oziroma o vseh 

dogodkih, ki so mu znani in ki bi lahko vplivali ali zakasnili izpeljavo projekta ter, 

v zvezi s programom LIFE glede narave in biotske raznovrstnosti, tudi o vseh 

aktivnostih tretjih strank, ki bi lahko imele velik negativen vpliv na območja/vrste 

s katerimi se projekt ukvarja in, če je to primerno, sprejel ukrepe za prepričevanje 

tretjih strank, da bi se takšnih aktivnosti vzdržale; 

 
(ii) odgovoren za zagotovitev vse dokumentacije in informacij Agenciji/Komisiji, ki se 

lahko zahtevajo skladno s sporazumom, razen kjer to sporazum predvideva 

drugače. Kadar informacije zahtevajo drugi upravičenci, bo upravičenec 

koordinator odgovoren za pridobitev in preverjanje teh informacij pred njihovim 

posredovanjem Agenciji/Komisiji; 

 
(c)     poskrbel za ustrezne ureditve za zagotavljanje morebitnih finančnih garancij, ki jih 

zahteva sporazum; 

 
(d)    pripravil zahtevke za plačilo v skladu s sporazumom; 

 
(e)     zagotovil, da se vsa ustrezna plačila drugim upravičencem izvedejo v roku 30 dni od 

prejema sredstev Agencije/Komisije, razen v primeru upravičene zamude.  Upravičenec 

koordinator bo Agencijo/komisijo obvestil o razdelitvi prispevka Unije; 

 
(f)     odgovoren za zagotavljanje vse potrebne dokumentacije za primere pregledov in revizij, 

ki se pričnejo izvajati pred izplačilom razlike ter za primere ocenjevanja v skladu s 

členom II.27, kot tudi za hrambo kopij vse spremne dokumentacije vseh povezanih 

upravičencev vsaj pet let po plačilu razlike. 

 
Upravičenec koordinator ne sme nobenega dela svojih nalog, opisanih v točkah (a) – (f), 

predati v izvajanje drugim upravičencem oziroma kakršnimkoli tretjim strankam.
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Upravičenec koordinator bo z vsemi povezanimi upravičenci sklenil sporazum glede njihovega 

tehničnega in finančnega sodelovanja v projektu.  Takšen sporazum bo popolnoma v skladu s 

sporazumom o dodelitvi sredstev podpisanim z Agencijo/Komisijo, se natančno skliceval na 

trenutne splošne pogoje in vseboval vsaj vsebine, ki jih opisujejo smernice 

Agencije/Komisije. Določila sporazuma o dodelitvi sredstev, vključno s pristojnostmi iz 

obrazca A4 Priloge II, bodo imela prednost pred vsemi ostalimi sporazumi med povezanim 

upravičencem in upravičencem koordinatorjem, ki bi lahko vplivali na izvajanje sporazuma o 

dodelitvi sredstev. 

 
II.1.4  Vloga zunanje nadzorne ekipe 

 

Agencija/Komisija bo za spremljanje projekta določila zunanjo nadzorno ekipo (v 

nadaljevanju “zunanja nadzorna ekipa”), ki ji bo v pomoč s spremljanjem in ocenjevanjem 

napredka projekta in usklajenosti z dejansko nastalimi stroški. 
 

Zunanja nadzorna ekipa ne bo pooblaščena za sprejemanje odločitev v imenu 

Agencije/Komisije.  Priporočilo oziroma izjava zunanje nadzorne ekipe upravičencem se ne 

sme upoštevati kot stališče Agencije/Komisije. 
 
 

 
ČLEN II.2 – KOMUNIKACIJA MED STRANKAMI  

II.2.1  Oblika in sredstva komunikacije 

Vsa komunikacija v zvezi s sporazumom ali njegovim izvajanjem bo potekala pisno (na 

papirju ali v elektronski obliki), opremljena s številko sporazuma in akronimom projekta in 

opravljena skladno s kontaktnimi podatki iz člena I.6. 

 
Pred neposredno komunikacijo z Agencijo/Komisijo se mora upravičenec koordinator 

posvetovati z zunanjo nadzorno ekipo. Vsakršna korespondenca v zvezi s sporazumom ali 

njegovem izvajanju, ki jo upravičenec koordinator pošilja Agenciji/Komisiji, mora biti 

vzporedno poslana zunanji nadzorni ekipi. 

 
Elektronska komunikacija se potrdi z izvirno podpisano različico tega sporočila na papirju, če 

katerakoli od strank to zahteva, pod pogojem, da se ta zahteva predloži brez neupravičenega 

odlašanja. Stranka pošiljateljica mora izvirno podpisano različico sporočila na papirju poslati 

brez neupravičenega odlašanja. 

 
Uradna obvestila se bodo pošiljala s priporočeno pošto s povratnico ali z enakovrednim 

obvestilom oziroma na enakovreden elektronski način. 
 

 
 

II.2.2  Datum komunikacij 

 
Vsa sporočila se bodo upoštevala kot prejeta, ko jih prejme stranka prejemnica in, v primeru 

komunikacije z Agencijo/Komisijo, tudi zunanja nadzorna ekipa, razen če je v sporazumu 

določeno, da se upošteva datum, ko je bilo sporočilo poslano.
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Za elektronsko sporočilo se upošteva, da ga je stranka prejemnica prejela na dan, ko je bilo 

uspešno odposlano, če je bilo poslano ustreznim naslovnikom, navedenim v členih I.6 in 

II.2.1. Pošiljanje se bo upoštevalo kot neuspešno, če stranka pošiljateljica prejme sporočilo o 

neuspeli dostavi. V takšnem primeru mora stranka pošiljateljica takšno sporočilo nemudoma 

ponovno poslati vsem drugim naslovnikom iz člena I.6. V primeru neuspešne dostave se ne 

šteje, da je stranka pošiljateljica kršila svojo obveznost, da sporočilo pošlje v določenem roku. 

 
Za pošto, ki bo Agenciji/Komisiji poslana s poštno službo, se bo upoštevalo, da jo je 

Agencija/Komisija prejela z dnem, ko jo bo oddelek iz člena I.6.2 evidentiral oziroma z 

dnem, ko jo bo prejela zunanja nadzorna ekipa, karkoli je kasnejše. 

 
Za uradna obvestila, ki se pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico ali enakovrednim 

obvestilom oziroma na enakovreden elektronski način, se šteje, da jih je stranka prejemnica 

prejela na dan prejema, ki je naveden na povratnici ali enakovrednem obvestilu. 
 

 
 

ČLEN II.3 – ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

 
II.3.1  Agencija/Komisija ne bo odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročili ali 

utrpeli upravičenci, vključno s kakršnokoli škodo tretjim strankam zaradi izvajanja 

projekta ali med njegovim izvajanjem. 

 
II.3.2 Razen v primerih višje sile bodo upravičenci dolžni Agenciji/Komisiji povrniti vso 

škodo, ki bi ji nastala zaradi njihovega izvajanja projekta ali ker projekt ni bil izveden 

ali je bil izveden slabo, delno ali z zamudo. 
 

 
 

ČLEN II.4 – NASPROTJE INTERESOV 

 
II.4.1  Upravičenci so dolžni sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje kakršnihkoli 

okoliščin, kjer bi bilo nepristransko in objektivno izvajanje projekta ogroženo zaradi 

ekonomskih interesov, politične ali nacionalne povezanosti, družinskih ali čustvenih 

vezi oziroma drugih skupnih interesov (“nasprotje interesov”). 

 
II.4.2 Agencijo/Komisijo je treba nemudoma pisno obvestiti o vsaki okoliščini, ki predstavlja 

nasprotje interesov med izvajanjem sporazuma oziroma ki bi lahko privedla do 

nasprotja interesov med izvajanjem sporazuma. Upravičenci morajo nemudoma 

sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi se te okoliščine odpravile. Agencija/Komisija si 

pridržuje pravico, da preveri, ali so bili sprejeti ukrepi ustrezni, in lahko zahteva, da se 

v za to določenem roku sprejmejo dodatni ukrepi. 
 

 
 

ČLEN II.5 – ZAUPNOST 

 
II.5.1  Agencija/Komisija in upravičenci so dolžni varovati kot zaupne vse 

informacije in dokumentacijo v kakršnikoli obliki, ki so v zvezi z izvajanjem 

sporazuma razkriti pisno ali ustno in ki so pisno označeni kot zaupni. 
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II.5.2  Zaupnih informacij in dokumentacije upravičenci ne smejo uporabljali za noben drug 

namen kot za izpolnjevanje njihovih obveznosti iz sporazuma, razen če je to z 

Agencijo/Komisijo pisno dogovorjeno drugače. 

 
II.5.3  Ves čas izvajanja sporazuma in še za nadaljnje obdobje petih let od izplačila razlike 

bodo za Agencijo/Komisijo in upravičence veljale obveznosti iz členov II.5.1 in II.5.2, 

razen če: 

 
(a) se zadevna stranka strinja nasprotno stranko predhodno odvezati obveznosti 

zaupnosti; 

 

(b) zaupne informacije postanejo javne, vendar ne s kršitvijo obveznosti glede varovanja 

zaupnosti in razkritja takšnih informacij s strani stranke, za katero ta obveznost velja; 

 

(c) razkritje zaupnih informacij zahteva zakonodaja. 

 
II.5.4  Zunanja nadzorna ekipa bo delovala v skladu z istimi pravili zaupnosti, kot veljajo za 

upravičence in Agencijo/Komisijo. 
 

 
 

ČLEN II.6 – OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

 
II.6.1  Obdelava osebnih podatkov s strani Agencije/Komisije 

 
Agencija/Komisija bo vse osebne podatke iz sporazuma obdelovala skladno z Uredbo (ES) št. 

45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 12. 2000 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku tovrstnih 

podatkov. 

 
Takšne podatke bo kontrolor podatkov, ki je določen v členu I.6.1, obdeloval izključno za 

namene izvajanja, upravljanja in spremljanja sporazuma, ne glede na morebiten prenos teh 

podatkov organom, ki so skladno z zakonodajo Unije, zadolženi za spremljanje in nadzor. 

 
Upravičenci bodo imeli pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do njihovega 

popravljanja. Če bi imeli upravičenci kakršnakoli vprašanja glede obdelave svojih osebnih 

podatkov, jih morajo nasloviti na kontrolorja podatkov, ki je določen v členu I.6.1. 

 
Upravičenci bodo vedno imeli tudi pravico do sodnega varstva pri Evropskem nadzorniku za 

varstvo podatkov. 

 
II.6.2  Obdelava osebnih podatkov s strani upravičencev 

 
Kjer sporazum zahteva obdelavo osebnih podatkov s strani upravičencev, lahko upravičenci 

takšne aktivnosti izvajajo zgolj pod nadzorom kontrolorja podatkov, ki je določen v členu 

I.6.1, zlasti kar zadeva namen obdelave, kategorije podatkov, ki se lahko obdelujejo, 

prejemnike podatkov in sredstva, ki jih imajo posamezniki, na katere se osebni podatki 

nanašajo, na voljo za uveljavljanje svojih pravic. 
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Dostop do podatkov, ki ga upravičenci odobrijo svojim zaposlenim, je omejen na obseg, ki je 

nujno potrebuje za izvajanja, upravljanje in spremljanje sporazuma. 

 
Upravičenci se zavezujejo, da bodo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske varnostne 

ukrepe, ob upoštevanju tveganj, povezanih z obdelavo podatkov, in narave zadevnih osebnih 

podatkov za: 

 
(a) preprečevanje, da bi katerakoli nepooblaščena oseba pridobila dostop do računalniških 

sistemov, ki obdelujejo osebne podatke, ter zlasti za: 

 
(i)    Preprečevanje nepooblaščenega branja, kopiranja, predelave ali odstranitve 

pomnilniških medijev; 

 
(ii) Preprečevanje nepooblaščenih vnosov podatkov in nepooblaščenega razkrivanja, 

predelave ali izbrisa osebnih podatkov; 

 
(iii) Preprečevanje, da bi nepooblaščene osebe uporabile sisteme obdelave podatkov s 

pomočjo sredstev za prenos podatkov; 

 

(b) zagotavljanje, da imajo pooblaščeni uporabniki sistema za obdelavo podatkov dostop 

samo do osebnih podatkov, na katere se nanaša njihova pravica do odstopa; 

 

(c) zapisovanje, kateri osebni podatki so bili sporočeni, kdaj in komu; 

 

(d) zagotavljanje, da se osebni podatki, ki se obdelujejo v imenu tretjih strank, lahko 

obdelujejo zgolj na način, ki ga predpisuje Agencija/Komisija; 

 

(e) zagotavljanje, da med sporočanjem osebnih podatkov in prevozom pomnilniških medijev 

podatkov ni mogoče prebrati, kopirati ali izbrisati brez pooblastila; 

 

(f) oblikovanje svoje organizacijske strukture na način, da bo izpolnjevala zahteve varstva 

podatkov. 
 

 
 

ČLEN II.7 – PREPOZNAVNOST FINANCIRANJA UNIJE 

 
II.7.1  Informacije o financiranju Unije in uporaba logotipa programa LIFE 

 
(a) Rezen če to Agencija/Komisija zahteva ali sprejme drugače, morajo vsa komunikacija in 

objave v zvezi s tem projektom s strani skupine ali posameznih upravičencev, vključno s 

sporočili in objavami na konferencah, seminarjih ali v kakršnihkoli informacijskih ali 

promocijskih gradivih (brošure, letaki, plakati, predstavitve, spletne strani, oglasne deske, 

itd.) vsebovati navedbo, da je projekt prejel sredstva Unije, in biti opremljena z logotipom 

programa LIFE (Priloga II uredbe LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm). Pri 

avdiovizualnih gradivih mora biti med zaslugami na začetku ali koncu vključena izrecna 

zvočna in pisna navedba finančne podpore programa LIFE (npr. “S prispevkom programa 

LIFE Evropske unije”). 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
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Vsa oprema, pridobljena v okviru projekta, mora biti opremljena z logotipom programa 

LIFE, razen če to Agencija/Komisija določi drugače. 

 
Kadar je logotip LIFE prikazan skupaj z drugim logotipom, mora biti ustrezno poudarjen. 

 
Obveznost prikaza logotipa programa LIFE upravičencem ne podeljuje pravice izključne 

uporabe. Upravičenci si ne smejo prilastiti logotipa programa LIFE ali katerihkoli 

podobnih blagovnih znamk ali logotipov z registracijo ali kako drugače. Logotip 

programa LIFE se ne sme nanašati na potrjeno oznako kakovosti ali ekološko oznako.  

Uporaba logotipa je omejena na dejavnosti obveščanja. 

 
Za projekte v območju Nature 2000 oziroma projekte, ki prispevajo k celovitosti mreže 

Natura 2000, veljajo obveznosti glede logotipa programa LIFE tudi za logotip Natura 

2000 (http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm). 

Pomembnost projekta v smislu postavitve mreže Natura 2000 mora biti opisana na 

oglasnih deskah in spletnih straneh. 

 

(b) Upravičenec koordinator bo z namenom razširjanja aktivnosti projekta, napredovanja 

projekta in njegovih rezultatov ustvaril spletno stran projekta ali uporabil obstoječo 

spletno stran v vsaj enem uradnem jeziku držav članic Evropske unije.  Spletni naslov, 

kjer je mogoče najti glavne javnosti dostopne rezultate projekta, bo naveden v poročilih.  

Ta spletna stran bo morala biti na spletu objavljena najkasneje šest mesecev po datumu 

začetka, ki je določen v členu I.2.2, morala bo biti redno vzdrževana in na spletu ostati 

vsaj pet let po zaključku projekta. Povzetek projekta v angleškem jeziku, vključno z 

imenom in kontaktnimi informacijami upravičenca koordinatorja, bo objavljen na spletni 

strani programa LIFE in na voljo splošni javnosti. 

 
(c) Upravičenci bodo na dostopnih in javno vidnih lokacijah, kjer se projekt izvaja, postavili 

in vzdrževali oglasne deske z opisom projekta. 

 
II.7.2  Izjave o izključitvi odgovornosti Agencije/Komisije 

 
V vseh sporočilih ali objavah v zvezi s projektom, ki jih skupno ali posamezni pripravijo 

upravičenci, v kakršnikoli obliki in s kakršnimikoli sredstvi, mora biti navedeno, da 

sporočilo oziroma objava odraža zgolj stališče avtorja in da Agencija/Komisija ni 

odgovorna za kakršnokoli morebitno uporabo informacij, ki jih vsebujejo zadevna sporočila 

ali objava. 
 

 
 

ČLEN II.8 – PREDHODNO OBSTOJEČE PRAVICE IN LASTNIŠTVO TER 

UPORABA REZULTATOV (VKLJUČNO S PRAVICAMI INTELEKTUALNE IN 

INDUSTRIJSKE LASTNINE) 

 
II.8.1  Lastništvo rezultatov in njihovo koriščenje s strani upravičencev

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm


20 

Različica 03. 05. 2016 

 

 

 

 
Razen če tega sporazum ne določa drugače, se lastništvo rezultatov projekta, vključno s 

pravicami industrijske in intelektualne lastnine, ter poročil in druge dokumentacije, ki 

zadevajo ta projekt, dodeli upravičencem. 
 

Z namenom spodbujanja uporabe okolju prijaznih tehnik ali modelov, bodo upravičenci 

zagotovili, da bodo vsa dokumentacija, patenti in strokovno znanje, pridobljeno neposredno z 

izvedbo projekta, pod nediskriminacijskimi in sprejemljivimi komercialnimi pogoji dostopni 

po celotni Uniji, čim bodo na voljo. Upravičenci morajo to obveznost upoštevati še pet let po 

dokončnem izplačilu. 
 

Če bi upravičenec koordinator dostop do teh produktov zavrnil brez upravičenih razlogov ali 

zavrnil podelitev licence pod temi pogoji, si Agencija/Komisija pridržuje pravico do uporabe 

pravil iz člena II.16 oziroma, v primeru zaključka projekta, do zahteve po celotnem ali 

delnem vračilu prispevka Unije. 

 
II.8.2  Predhodno obstoječe pravice industrijske in intelektualne lastnine 

 
Če pravice industrijske in intelektualne lastnine, vključno s pravicami tretjih oseb, obstajajo 

že pred sklenitvijo sporazuma, morajo upravičenci sestaviti seznam, v katerem opredelijo vse 

pravice lastništva in uporabe predhodno obstoječih pravic industrijske in intelektualne 

lastnine, ter ga posredovati Agenciji/Komisiji najkasneje pred začetkom izvajanja sporazuma. 

 
Upravičenci bodo zagotovili, da imajo sami oziroma njihovi pridruženi subjekti vse pravice 

uporabe kakršnihkoli predhodno obstoječih pravic industrijske in intelektualne lastnine pri 

izvajanju sporazuma. 

 
II.8.3  Pravice uporabe rezultatov in predhodno obstoječih pravic s strani Unije 

 
Brez poseganja v člene II.1.1, II.3, II.5 in II.8.1, podeljujejo upravičenci Uniji pravico do 

uporabe rezultatov projekta za: 

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

Agencijo/Komisijo, Komisijo, druge institucije, agencije in organe Unije ter institucije 

držav članic Evropske Unije ter kopiranje in razširjanje celote ali delov rezultatov v 

neomejenem številu izvodov; 

 
(b) posredovanje rezultatov javnosti v celoti ali delno in zlasti njihovo objavo v papirni ter 

elektronski ali digitalni obliki, objavo na spletu, vključno s spletno stranjo Europa, v 

obliki prenosljivih ali neprenosljivih datoteke, vključno s fotografijami za ponazoritev, 

predvajanje s kakršnokoli tehniko oddajanja, vključno s sinhroniziranjem, če je to 

potrebno, javno prikazovanje ali predstavitev, sporočanje prek tiskovnih agencij, 

vključevanje v splošno dostopne zbirke podatkov, indekse ali publikacije; 

 
(c) prevajanje; 

 
(d) dovoljevanje dostopa na podlagi posameznih zahtev, brez pravice do razmnoževanja ali 

izkoriščanja, kot to določa Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 

Sveta  z dne 30. 05. 2001 o dostopu javnosti do dokumentacije Evropskega parlamenta, 

Sveta in Komisije; 
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(e) shranjevanje v papirni, elektronski ali drugi obliki; 

 
(f) arhiviranje v skladu s pravili za upravljanje z dokumenti, ki veljajo za 

Agencijo/Komisijo; 

 
(g) pravice, da se tretjim osebam podelijo pravice iz točk (b) in (c) ali da se jim za to izda 

podlicenca. 

 
V posebnih pogojih se lahko Uniji zagotovijo dodatne pravice. 

 
Upravičenci bodo jamčili, da ima Unija pravico uporabe vseh predhodno obstoječih pravic 

industrijske in intelektualne lastnine, ki so vključene v rezultate projekta. Razen če to splošni 

pogoji določajo drugače, se bodo navedene predhodno obstoječe pravice uporabljale za enake 

namene in pod enakimi pogoji, kot veljajo za pravice uporabe rezultatov projekta. 

 
Informacije o lastniku avtorskih pravic se vnesejo, ko rezultate razkrije Unija. Informacija o 

avtorskih pravicah se glasi: "© – leto – ime lastnika avtorskih pravic. Vse pravice pridržane. 

Licenca izdana Evropski uniji pod določenimi pogoji." 

 
Agencija/Komisija se zavezuje, da bo zasluge za rezultate projekta prikazala z navedbo 

referenčne številke sporazuma o dodelitvi sredstev. 

 
ČLEN II.9 – ODDAJA NAROČIL, POTREBNIH ZA IZVEDBO PROJEKTA 

 
II.9.1  Kjer zahteva izvajanje projekta naročilo blaga, gradenj ali storitev, bodo upravičenci 

oddali naročilo ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo ali, kadar je 

primerno, ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Pri tem se morajo izogibati 

kakršnemukoli nasprotju interesov. Razpisni postopki morajo biti skladni z načeli 

transparentnosti in enake obravnave potencialnih izvajalcev. Pri vseh pogodbah mora 

upravičenec voditi pisno evidenco uporabljenega postopka in s tem zagotoviti 

izpolnjevanje teh pogojev v razpisnem postopku. 

 
Upravičenci, ki delujejo kot naročniki v smislu Direktive 2004/18/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 31. 05. 2004 o usklajevanju postopkov javnih naročil 

gradenj, blaga in storitev oziroma v smislu naročnikov v smislu Direktive 2004/17/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 05. 2004 o usklajevanju postopkov javnih 

naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju 

poštnih storitev, morajo upoštevati veljavna nacionalna pravila javnega naročanja. 

 
 

Kjer vrednost pogodbe presega 130.000 EUR, se bodo vsi upravičenci posluževali 

odprtega razpisnega postopka, vključno z objavo razpisov v ustreznih medijih. Za 

vzpostavitev ustreznega praga bo upravičenec skupaj upošteval vrednost vseh 

povezanih postavk.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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V primeru vrednosti pogodb pod pragom 130.000 EUR oziroma pod pragom 

postavljenim v ustreznih nacionalnih pravilih glede javnih naročil, bo upravičenec 

oddal naročilo ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo ali, kadar je 

primerno, ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno, pri čemer se mora izogibati 

kakršnemukoli nasprotju interesov in voditi pisno evidenco izpolnjevanja kriterija 

ekonomsko najugodnejše cene. 

 
II.9.2  Upravičenci bodo ohranili izključno odgovornost za izvedbo projekta in upoštevanje 

določb sporazuma. Poleg tega morajo upravičenci zagotoviti, da vsaka pogodba za 

naročilo vsebuje določbe o tem, da izvajalec na podlagi sporazuma nima nobenih 

pravic v razmerju do Agencije/Komisije. 

 
II.9.3. Upravičenci so dolžni zagotoviti, da bodo pogoji, ki veljajo zanje v skladu s členi II.3, 

II.4, II.5, II.8 in II.27, veljali tudi za izvajalca. 
 

 
 

ČLEN  II.10  –  ODDAJA NALOG, KI SO DEL PROJEKTA, PODIZVAJALCEM 

 
II.10.1   "Oddaja naročila podizvajalcu" je naročilo v smislu člena II.9 in zajema izvajanje 

nalog, s strani tretje osebe, kot je to opisano v Prilogi II. 

 
II.10.2   Upravičenci lahko oddajo izvajanje nalog, ki so del projekta, podizvajalcem, če so 

poleg pogojev, določenih v členu II.9 in posebnih pogojev, izpolnjeni tudi sledeči 

pogoji: 

 
(a)  podizvajanje obsega le izvedbo omejenega dela projekta; 

 
(b)  podizvajanje je upravičeno glede na naravo projekta in glede na zahteve za 

njegovo izvedbo; 
 
 

(c)  upravičenci zagotavljajo, da 
 

 pogoji, ki veljajo zanje v skladu s členom II.7, veljajo tudi za 
podizvajalca; 

 

 vsi računi, ki jih izdajo podizvajalci, vključujejo jasno navedbo projekta 

LIFE (tj. številko in ime oziroma skrajšano ime) in navedbo 

naročila/podizvajanja upravičencev; 
 

 so vsi računi, ki jih izdajo podizvajalci, dovolj natančni za identifikacijo 

posameznih postavk, ki jih zajema opravljena storitev (tj. jasen opis in 

stroški vsake postavke). 
 

 
 

ČLEN II.11 – FINANČNA PODPORA TRETJIM STRANKAM 
Se ne uporablja. 

 

 
 

ČLEN II.12 – SPREMEMBE SPORAZUMA
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II.12.1   Vsaka sprememba sporazuma mora biti sklenjena v pisni obliki. 

 
II.12.2   Namen ali učinek sprememb ne smejo biti spremembe sporazuma, ki bi vzbudile 

dvom o odločitvi glede dodelitve sredstev ali ki bi bile v nasprotju z načelom enake 

obravnave prijaviteljev. 

 
Uradno spremembo sporazuma o dodelitvi sredstev zahtevajo zgolj bistvene 

spremembe, ki bodo sprejete zgolj v upravičenih primerih. 

 
II.12.3  Vsak zahtevek za spremembo mora biti ustrezno utemeljen in nasprotni stranki 

pravočasno poslan še pred predvidenim začetkom veljavnosti, vsekakor pa en mesec 

pred zaključkom obdobja, ki je določeno v členu I.2.2, razen če stranka, ki zahtevek 

za spremembo vlaga, zahtevek ustrezno utemelji in ga nasprotna stranka sprejme. 

 
II.12.4  Zahtevek za spremembo v imenu upravičencev mora predložiti upravičenec 

koordinator.  V primeru zahteve po menjavi upravičenca koordinatorja brez soglasja le-

tega, morajo zahtevo predložiti vsi ostali upravičenci. 

 
II.12.5   Spremembe pričnejo veljati z dnem podpisa zadnje stranke ali z dnem odobritve 

zahtevka za spremembo. 
 

Spremembe začnejo učinkovati z datumom, o katerem se dogovorijo stranke, 

oziroma če datum ni dogovorjen, z dnem začetka veljavnosti spremembe. 
 

 
 

ČLEN  II.13  –  ODSTOP TERJATEV ZA IZPLAČILA TRETJIM STRANKAM 

 
II.13.1  Terjatev upravičencev za izplačila zoper Agencijo/Komisijo le-ti ne smejo odstopiti 

tretjim strankam, razen v ustrezno utemeljenih primerih, kadar to opravičujejo 

okoliščine. 

 
Odstop terjatev je zoper Agencijo/Komisijo pravno veljaven le, če je 

Agencija/Komisija podala k odstopu terjatve svoje pisno soglasje na podlagi 

ustreznega pisnega in utemeljenega zahtevka, ki ga vloži upravičenec koordinator v 

imenu upravičencev. Če Agencija/Komisija svojega soglasja k odstopu terjatve ali 

če niso izpolnjeni pogoji v njenem pogojnem soglasju, takšen odstop za 

Agencijo/Komisijo nima učinkov. 

 
II.13.2  Upravičenec zaradi odstopa v nobenem primeru ni oproščen svojih obveznosti do 

Agencije/Komisije. 
 

 
 

ČLEN II.14 – VIŠJA SILA 

 
II.14.1 "Višja sila" pomeni katerokoli nepredvidljivo okoliščino ali dogodek, na katerega 

stranki ne moreta vplivati, ki posamezni stranki preprečuje izpolnitev katerekoli 

obveznosti iz sporazuma ter tega ni mogoče pripisati napaki ali malomarnosti z njune 

strani ali s strani podizvajalcev, pridruženih subjektov ali tretjih strank, ki so 

vključene v izvajanje, in za katerega se izkaže, da ga kljub ravnanju s potrebno 

skrbnostjo ni bilo mogoče preprečiti. Motenj v prejetih storitvah, napak na opremi ali 
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materialu ali zamud pri njunem zagotavljanju, razen če so neposredna posledica 

zadevnega primera višje sile, ter delovnih sporov, stavk ali finančnih težav ni 

mogoče uveljavljati kot višje sila. 

 
II.14.2 Stranka, pri kateri nastopi višja sila, mora o tem nasprotno stranko nemudoma 

uradno obvestiti, pri čemer mora navesti njeno naravo, predvideno trajanje in 

predvidene posledice. 

 
II.14.3 Stranki morata sprejeti potrebne ukrepe za omejevanje kakršnekoli škode zaradi višje 

sile. Prav tako si morata po najboljših močeh truditi, da se izvajanje projekta čimprej 

nadaljuje. 

 
II.14.4 Za stranko, pri kateri nastopi višja sila, se šteje, da ni kršila svojih obveznosti iz 

sporazuma, če ji je izpolnjevanje teh obveznosti preprečila višja sila. 
 

 
 

ČLEN II.15 – ZADRŽANJE IZVAJANJA PROJEKTA  

II.15.1   Zadržanje izvajanja projekta s strani upravičencev 

Upravičenec koordinator lahko v imenu upravičencev zadrži izvajanje projekta ali 

kateregakoli njegovega dela, če bi bilo takšno izvajanje zaradi izjemnih okoliščin, zlasti v 

primeru višje sile, onemogočeno ali preveč oteženo. Upravičenec koordinator mora o tem 

Agencijo/Komisijo nemudoma obvestiti in podati vse potrebne razloge in pojasnila ter datum 

predvidenega začetka nadaljevanja izvajanja. 

 
Razen v primeru odpovedi sporazuma ali sodelovanja upravičenca v skladu s členoma II.16.1 

in II.16.2 ali točkama (c) ali (d) člena II.16.3.1, mora upravičenec koordinator, takoj ko 

okoliščine omogočajo nadaljevanje izvajanja projekta, obvestiti Agencijo/Komisijo in 

predložiti zahtevek za spremembo sporazuma, kot to določa člen II.15.3. 

 
II.15.2 Zadržanje izvajanja projekta s strani Agencije/Komisije 

 
II.15.2.1 Agencija/Komisija lahko zadrži izvajanje projekta ali kateregakoli njegovega dela: 

 
(a) če ima dokaze, da je upravičenec storil resne napake, nepravilnosti ali goljufije v 

postopku za oddajo ali pri izvajanju sporazuma ali če upravičenec ne izpolni 

svojih obveznosti iz sporazuma; 

 

(b) če ima dokaze, da je upravičenec storil sistemske ali ponavljajoče se napake, 

nepravilnosti, goljufije ali kršil svoje obveznosti v zvezi z drugimi sredstvi 

Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki so bila temu upravičencu 

dodeljena pod podobnimi pogoji, če so te napake, nepravilnosti, goljufije ali 

kršitve obveznosti bistveno vplivale na to dodelitev sredstev; 
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a. če Agencija/Komisija sumi, da je upravičenec storil resne napake, 

nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti v postopku oddaje ali pri 

izvajanju sporazuma; pri tem mora preveriti, ali so bile navedene kršitve 

dejansko storjene. 

 
II.15.2.2 Preden Agencija/Komisija zadrži izvajanje projekta, mora o svoji nameri 

upravičenca koordinatorja uradno obvestiti, pri čemer mora navesti razloge za to 

ter v primerih iz točk (a) in (b) člena II.15.2.1, tudi potrebne pogoje za 

nadaljevanje izvajanja projekta. Upravičenca koordinatorja pozove, naj predloži 

pripombe v 30 dneh od prejema obvestila. 

 
Če se Agencija/Komisija po preučitvi pripomb, ki jih predloži upravičenec 

koordinator, odloči, da bo ustavila postopek za zadržanje, mora o tem 

upravičenca koordinatorja uradno obvestiti. 

 
Če upravičenec ne predloži pripomb ali če se Agencija/Komisija kljub pripombam, 

ki jih predloži upravičenec koordinator, odloči, da bo postopek zadržanja izvedla, 

lahko izvajanje projekta zadrži, tako da o tem uradno obvesti upravičenca 

koordinatorja, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje ter v primerih iz točk 

(a) in (b) člena II.15.2.1, tudi dokončne pogoje za nadaljevanje izvajanja projekta 

ali v primeru iz točke (c) člena II.15.2.1, okvirni datum zaključka potrebnega 

preverjanja. 

 
Upravičenec koordinator mora o tem nemudoma obvestiti ostale upravičence. 

Zadržanje začne veljati pet dni za te, ko upravičenec koordinatorja obvestilo 

prejme, ali kasneje, kjer je to tako določeno v obvestilu. 

 
Za nadaljevanje izvajanja projekta morajo upravičenci čimprej izpolniti zahtevane 

pogoje ter o vsakem zadevnem napredku obvestiti Agencijo/Komisijo. 

 
Razen v primeru, ko je sporazum ali sodelovanja upravičenca odpovedano v 

skladu s členoma II.16.1,  II.16.2  ali točkami (c),  (i)  ali (j) člena II.16.3.1, mora 

Agencija/Komisija takoj, ko meni, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje 

izvajanja projekta, oziroma takoj, ko je končano potrebno preverjanje, vključno s 

preverjanji na terenu, o tem upravičenca koordinatorja uradno obvestiti ter ga 

pozvati, naj predloži zahtevek za spremembo sporazuma, kot to določa člen 

II.15.3. 

 
II.15.3 Učinki zadržanja 

 
Če je nadaljevanje izvajanja mogoča in sporazum ni odpovedan, je treba v skladu s členom II.12 

izvesti spremembo sporazuma, s katero se določi datum ponovnega začetka izvajanja projekta 

ter trajanje projekta podaljša in izvede druge spremembe, potrebne za prilagoditev projekta 

novim pogojem izvajanja. 
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Zadržanje se upošteva kot odpravljeno z dnem ponovnega začetka izvajanja projekta, o 

katerem se stranke dogovorijo v skladu s prvim pododstavkom. Ponovni začetek izvajanja 

projekta lahko nastopi, preden začne veljati sprememba. 

 
Morebitni stroški, ki nastanejo upravičencem v obdobju zadržanja zaradi izvajanja 

zadržanega projekta ali zadržanega dela projekta, ne bodo povrnjeni oziroma kriti iz 

dodeljenih sredstev. 

 
Pravica Agencije/Komisije da zadrži izvajanje, ne posega v njeno pravico, da odpove 

sporazum ali sodelovanja upravičenca v skladu s členom II.16.3, ter njeno pravico, da zmanjša 

dodeljena sredstva ali izterja neupravičeno izplačane zneske v skladu s členoma II.25.4 in 

II.26. 

 
Nobena stranka nima pravice zahtevati odškodnine zaradi zadržanja s strani nasprotne stranke. 

 

 
 

ČLEN II.16 – ODPOVED SPORAZUMA 

 
II.16.1 Odpoved sporazuma s strani upravičenca koordinatorja 

 
V ustrezno utemeljenih primerih lahko upravičenec koordinator v imenu vseh upravičencev 

sporazum odpove tako, da o tem uradno obvesti Agencijo/Komisijo ter pri tem jasno navede 

razloge in določi datum, ko prične odpoved veljati. Obvestilo o odpovedi mora biti poslano 

pred začetkom veljavnosti odpovedi. 

 
Če upravičenec ne navede razlogov ali če Agencija/Komisija meni, da navedeni razlogi ne 

upravičujejo odpovedi, o tem uradno obvesti upravičenca koordinatorja in utemelji svoje 

mnenje, za sporazuma pa se šteje, da je bil odpovedan nepravilno; sledijo posledice, navedene 

v tretjem pododstavku člena II.16.4. 

 
II.16.2 Odpoved sodelovanja posameznega ali več upravičencev s strani 

upravičenca koordinatorja 

 
V ustrezno utemeljenih primerih, lahko upravičenec koordinator, na zahtevo ali v imenu tega 

posameznega ali več upravičencev oziroma v imenu vseh ostalih upravičencev, odpove 

sodelovanje posameznega ali več upravičencev sporazuma. Pri sporočanju takšne odpovedi 

Agenciji/komisiji mora upravičenec koordinator navesti razloge za odpoved sodelovanja, mnenje 

upravičenca ali upravičencev glede odpovedi sodelovanja, datum pričetka veljavnosti odpovedi 

in predlog preostalih upravičencev v zvezi s prerazporeditvijo nalog tega upravičenca oziroma 

teh upravičencev ali, kjer je to ustrezno, glede imenovanja posamezne ali več zamenjav, ki bi 

tega upravičenca ali te upravičence nasledile v zvezi z vsemi njihovimi pravicami in 

obveznostmi iz sporazuma. Obvestilo mora biti poslano pred začetkom veljavnosti odpovedi.
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Če upravičenec koordinator ne navede razlogov ali če Agencija/Komisija meni, da navedeni 

razlogi ne upravičujejo odpovedi, o tem uradno obvesti upravičenca koordinatorja in utemelji 

svoje mnenje, za sodelovanje pa se šteje, da je bilo odpovedano nepravilno; sledijo posledice, 

navedene v četrtem pododstavku člena II.16.4. 

 
Brez poseganja v člen II.12.2 se bo z namenom uveljavitve potrebnih sprememb sprejela 

sprememba sporazuma. 

 
II.16.3 Odpoved sporazuma ali sodelovanja posameznega ali več upravičencev s 

strani Agencije/Komisije 

 
II.16.3.1 Agencija/Komisija se lahko za odpoved sporazuma ali sodelovanja posameznega 

ali več upravičencev, ki sodelujejo v projektu, odloči v naslednjih okoliščinah: 

 
(a) če bi imela sprememba pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali 

lastniških okoliščin upravičenca morebiten vpliv na izvajanje sporazuma 

oziroma ali če vzbuja dvom o sklepu o dodelitvi sredstev; 

 

(b) če bi po odpovedi sodelovanja posameznega ali več upravičencev, potrebne 

spremembe sporazuma vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi sredstev ali 

povzročile neenako obravnavo prijaviteljev; 

 

(c) če upravičenci projekta ne bi izvajali skladno s Prilogo II oziroma v primeru 

upravičenčevega neizpolnjevanja drugih pomembnih obveznosti, ki mu jih 

nalagajo pogoji sporazuma; 

 

(d) v primeru višje sile, sporočene v skladu s členom II.14 ali če je upravičenec 

koordinator zadržal izvajanje projekta zaradi izjemnih okoliščin, sporočenih v 

skladu s členom II.15, kadar je nadaljevanje izvajanja projekta onemogočeno 

ali bi potrebne spremembe sporazuma vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi 

sredstev ali povzročile neenako obravnavo prijaviteljev; 

 

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

postopek prisilne poravnave, če je sklenil dogovor z upniki, začasno prekinil 

poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe ali je proti njemu 

uveden postopek, ki se nanaša na te postopke, ali je v kakršnihkoli podobnih 

okoliščinah, ki nastanejo iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni 

zakonodaji ali drugih predpisih; 

 

(f) če so bili upravičenec ali druge pridružene osebe, kot je to določeno v drugem 

pododstavku, spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo 

dokazano s kakršnimikoli sredstvi; 

 

(g) če upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti glede plačevanja prispevkov za 

socialno varnost ali davkov v skladu s pravnimi predpisi države v kateri ima 

sedež ali v kateri se projekt izvaja; 
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(h) če ima Agencija/Komisija dokaze, da je upravičenec ali katerakoli 

pridružena oseba, kot je to določeno v drugem pododstavku, kriv goljufije, 

korupcije, sodelovanja v kriminalni združbi, pranja denarja ali druge 

nezakonite aktivnosti, ki škodi finančnim interesom Unije; 

 

(i) če ima Agencija/Komisija dokaze, da je upravičenec ali katerakoli 

pridružena oseba, kot je to opredeljeno v drugem pododstavku, storil resne 

napake, nepravilnosti ali goljufije v postopku za oddajo ali pri izvajanju 

sporazuma, vključno s primeri predložitve lažnih informacij ali v primeru da 

informacij, potrebnih za pridobitev sredstev, določenih v sporazumu, ni 

predložil; ali 

 

(j) če ima Agencija/Komisija dokaze, da je upravičenec storil sistemske ali 

ponavljajoče se napake, nepravilnosti, goljufije ali kršil svoje obveznosti v 

zvezi z drugimi dodeljenimi sredstvi Unije ali Evropske skupnosti za atomsko 

energijo, ki so bila temu upravičencu dodeljena pod podobnimi pogoji, če so 

te napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti bistveno vplivale na 

to dodelitev sredstev 

 
V točkah (f), (h) in (i), "katerikoli pridružene osebe" pomenijo katerokoli fizično osebo, 

ki je pooblaščena za zastopanje upravičenca ali odločanje v njegovem imenu. 

 
II.16.3.2 Pred odpovedjo sporazuma ali sodelovanja posameznega ali več upravičencev, 

mora Agencija/Komisija upravičenca koordinatorja uradno obvestiti o svoji 

nameri, pri čemer mora navesti razloge za odpoved in upravičenca koordinatorja 

pozvati, naj v roku 45 dni od prejema obvestila predloži pripombe v imenu vseh 

upravičencev in v primeru točke (c) člena II.16.3.1, Agencijo/komisijo obvesti o 

ukrepih, ki jih je sprejel za zagotovitev nadaljevanja izpolnjevanja obveznosti 

upravičencev iz sporazuma. 

 
Če se Agencija/Komisija po preučitvi pripomb, ki jih predloži upravičenec 

koordinator, odloči, da bo ustavila postopek za odpoved, mora o tem upravičenca 

koordinatorja uradno obvestiti. 

 
Če upravičenec ne predloži pripomb ali če se Agencija/Komisija kljub pripombam, 

ki jih predloži upravičenec koordinator, odloči, da bo postopek za odpoved izvedla, 

lahko odpove sporazum ali sodelovanje posameznega ali več upravičencev tako, da 

upravičenca koordinatorja uradno obvesti, pri čemer mora navesti razloge za 

odpoved. 

 
V primerih iz točk (a), (b), (c), (e) in (g) člena II.16.3.1 se v uradnem obvestilu 

navede datum veljave odpovedi. V primerih iz točk (d), (f), (h), (i) in (j) člena 

II.16.3.1 začne odpoved veljati dan po datumu, ko upravičenec koordinator 

uradno obvestilo prejme.
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II.16.4 Posledice odpovedi 

 
Kadar je sporazum odpovedan, se plačila Agencije/Komisije omejijo  na znesek, določen v 

skladu s členom II.25 na podlagi upravičenih stroškov, ki nastanejo upravičencu, in dejanske 

ravni izvedbe projekta na dan začetka veljavnosti odpovedi. Stroški v povezavi s tekočimi 

obveznostmi, ki jih je treba poravnati šele po odpovedi, se ne bodo upoštevali. V skladu s 

členoma II.16.1 in II.16.3.2, bo imel upravičenec koordinator od začetka veljavnosti odpovedi 

sporazuma 60 dni časa, da predloži zahtevek za plačilo razlike, kot je to določeno v členu 

II.23.2. Če Agencija/Komisija zahtevka za plačilo razlike v tem roku ne bo prejela, ne bo 

povrnila ali pokrila nobenih stroškov, ki niso bili vključeni v finančni izkaz, ki ga je odobrila, 

oziroma stroškov, ki niso bili utemeljeni s tehničnim poročilom, ki ga je odobrila.   V skladu s 

členom II.26 bo Agencija/Komisija izterjala vse že izplačane zneske, če njihova poraba ni 

bila utemeljena s tehničnimi poročili in, kjer je to primerno, s finančnimi izkazi, ki jih je 

Agencija/Komisija potrdila. 

 
Kadar se sodelovanje upravičenca odpove, mora zadevni upravičenec upravičencu 

koordinatorju predložiti tehnično poročilo in, kjer je to primerno, finančni izkaz za obdobje od 

konca zadnjega obdobja poročanja, določenega v členu I.4, za katerega je bil 

Agenciji/Komisiji izkaz predložen, do dneva začetka veljavnosti odpovedi. Tehnična poročila 

in finančni izkazi morajo biti predloženi pravočasno, s čimer se upravičencu koordinatorju 

omogoči, da sestavi ustrezen zahtevek za plačilo. Iz dodeljenih sredstev bodo povrnjeni in 

pokriti le tisti stroški, ki jih upravičenci utrpijo do dneva začetka odpovedi sodelovanja.  

Stroški v povezavi s tekočimi obveznostmi, ki jih do odpovedi ni bilo treba poravnati, se ne 

bodo upoštevali.  Zahtevek za plačilo zadevnemu upravičencu bo vključen v naslednji 

zahtevek za plačilo, ki ga bo upravičenec koordinator predložil v skladu s časovnim načrtom 

iz člena I.4. 

 
Kadar želi Agencija/Komisija, skladno s točko (c) člena II.16.3.1, sporazum odpovedati na 

podlagi dejstva, da upravičenec koordinator zahtevka za plačilo ni predložil in da po opominu 

še vedno ni izpolnil svojih obveznosti v roku, določenem v členu II.23.3, se uporabi prvi 

pododstavek ob upoštevanju naslednjega: 

 
(a)    od dneva začetka veljavnosti odpovedi sporazuma se ne določi nobenega dodatnega 

roka, v katerem mora upravičenec koordinator predložiti zahtevek za plačilo razlike v 

skladu s členom II.23.2; 

 
(b) Agencija/Komisija ne povrne ali krije nobenih stroškov, ki jih imajo upravičenci do 

datuma odpovedi oziroma konca obdobja, določenega v členu I.2.2, pri čemer se 

uporabi zgodnejši datum, in ki niso vključeni v finančni izkaz, ki ga je odobrila ali 

ustrezno utemeljeni s tehničnim poročilom, ki ga je odobrila. 

 
Poleg prvega, drugega in tretjega pododstavka, lahko Agencija/Komisija, kadar upravičenec 

koordinator nepravilno odpove sporazum ali sodelovanje upravičenca v smislu členov II.16.1 

in II.16.2, ali kadar Agencija/Komisija odpove sporazum ali sodelovanje upravičenca na 

podlagi točk (c), (f), (h), (i) in (j) člena II.16.3.1, tudi zmanjša znesek dodeljenih 
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sredstev ali izterja neupravičeno izplačane zneske v skladu s členoma II.25.4 in II.26, in sicer 

sorazmerno glede na resnost zadevnih nepravilnosti in po tem, ko upravičencu koordinatorju 

in, kjer je to ustrezno, zadevnim upravičencem, omogoči predložitev pripomb.  

 
Nobena stranka nima pravice zahtevati odškodnine zaradi odpovedi s strani nasprotne stranke. 

 

 
 

ČLEN II.17 – UPRAVNE IN DENARNE KAZNI 

 
II.17.1   Na podlagi členov 109 in 131(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije in ob upoštevanju načela sorazmernosti, je upravičenec, ki je 

storil večje napake, nepravilnosti ali goljufije, pri zagotovitvi zahtevanih informacij 

predložil lažne podatke oziroma, ki v času predložitve prošnje ali med izvajanjem 

sporazuma o dodelitvi sredstev takšnih informacij ni uspel predložiti oziroma se je 

zanj ugotovilo, da svoje obveznosti iz sporazuma resno krši, deležen: 

 
(a) upravnih kazni, ki vključujejo izključitev iz vseh pogodb in sporazumov o 

dodelitvi sredstev s strani proračuna Unije za največ pet let od datuma, ko je bila 

kršitev ugotovljena in potrjena po izvedenem kontradiktornem postopku  z 

upravičencem; in/ali 

 

(b) denarnih kazni v višini 2 – 10 odstotkov vrednosti prispevka do katerega je 

zadevni upravičenec upravičen v skladu z ocenjenim proračunom v Prilogi III. 

 
V primeru ponovne kršitve v roku petih let od ugotovitve prve kršitve, se lahko rok 

izključitve iz točke (a) podaljša na 10 let, obseg stopnje iz točke (b) pa se lahko 

poveča na 4 – 20 odstotkov. 

 
II.17.2 O vseh odločitvah glede kaznovanja mora Agencija/Komisija upravičenca uradno 

obvestiti. 

 
Agencija/Komisija lahko takšne odločitve objavi v skladu s pogoji in v okviru 

omejitev, določenih v členu 109(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. 

 
V skladu s členom 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se lahko proti 

takšni odločitvi na Splošnem sodišču Evropske unije vloži tožba. 
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ČLEN II.18 – VELJAVNA ZAKONODAJA, REŠEVANJE SPOROV IN IZVRŠLJIVA 

ODLOČBA 

 

 
II.18.1 Sporazum ureja veljavna zakonodaja Unije, ki jo, kjer je to potrebno, dopolnjuje 

zakonodaja Belgije. 

 
II.18.2 Skladno s členom 272 PDEU, bo za spore med Unijo in upravičencem glede 

interpretacije, izvajanja ali veljavnosti tega sporazuma, v kolikor takšnih sporov ni 

mogoče rešiti sporazumno, pristojno izključno Sodišče splošne pristojnosti ali, po 

pritožbi, Sodišče Evropske unije. 

 
II.18.3 Skladno s členom 299 PDEU, lahko za namene izterjave v smislu člena II.26 ali 

denarnih kazni, Agencija/Komisija sprejme izvršljivo odločbo, ki nalaga denarne 

obveznosti osebam, kar pa ne velja za države. V skladu s členom 263 Pogodbe o 

delovanju Evropske Unije (PDEU) se lahko proti takšni odločbi na Splošnem sodišču 

Evropske unije vloži tožba. 

 
II.18.4 Ne glede na člen II.18.2, lahko v primerih, kjer je upravičenec uradno ustanovljen v 

državi, ki ni članica Evropske unije ('upravičenec izven EU'), Agencija/Komisija 

in/ali upravičenec izven EU na belgijskih sodiščih vložita vse spore med Unijo in 

upravičencem izven EU glede interpretacije, izvajanja ali veljavnosti sporazuma, v 

kolikor takih sporov ni mogoče rešiti sporazumno. V primerih, kjer je posamezna 

stranka (tj. Agencija/Komisija ali upravičenec izven EU) vložila postopek glede 

interpretacije, izvajanja ali veljavnosti sporazuma na belgijskih sodiščih, lahko 

nasprotna stranka zahtevek glede interpretacije, izvajanja ali veljavnosti sporazuma 

vloži zgolj na belgijskih sodiščih, ki so takšen zahtevek že prevzela.
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DEL B – FINANČNE DOLOČBE  

ČLEN II.19 – UPRAVIČENI 

STROŠKI 

II.19.1 Pogoji za upravičenost stroškov 

 
"Upravičeni stroški" projekta so stroški, ki so upravičencu dejansko nastali in ki izpolnjujejo 

naslednja merila: 

 
(a) nastanejo v obdobju iz člena I.2.2, razen stroškov, povezanih z zahtevkom za plačilo 

razlike in ustrezno podporno dokumentacijo iz člena II.23.2; 

Strošek se upošteva kot nastal v obdobju iz člena I.2.2, če: 
 

 je bila pravna obveznost plačila sklenjena po datumu začetka in pred datumom 

zaključka projekta oziroma po podpisu sporazuma o dodelitvi sredstev s strani 

Agencije/Komisije, če je do podpisa prišlo pred datumom začetka projekta; 

 
(b) navedeni so v oceni proračuna projekta iz Priloge III oziroma jih je Agencija/Komisija 

sprejela kot potrebne za doseganje ciljev projekta; 

 

(c) nastanejo v povezavi s projektom, kot je opisan v Prilogi II, in so potrebni za njegovo 

izvedbo; 

 

(d) so določljivi in preverljivi ter zlasti zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca in 

pripravljeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima 

upravičenec svoj sedež, in v skladu z običajno prakso stroškovnega računovodstva 

upravičenca; 

 

(e) ustrezajo zahtevam davčne in socialne zakonodaje, ki se uporablja, in 

 

(f) so smotrni, utemeljeni in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, zlasti 

glede gospodarnosti in učinkovitosti. 

 
II.19.2 Upravičeni neposredni stroški 

 
"Neposredni stroški" projekta so tisti specifični stroški, ki so neposredno povezani z 

izvajanjem projekta in jih je zato mogoče projektu neposredno pripisati. Ti stroški ne smejo 

vključevati nobenih posrednih stroškov. 

 
Da bi bili neposredni stroški upravičeni, morajo izpolnjevati pogoje upravičenosti, določene v 

členu II.19.1. 

 
Upravičeni neposredni stroški so zlasti naslednje kategorije stroškov, če izpolnjujejo pogoje 

upravičenosti, določene v členu II.19.1, ter naslednje pogoje: 
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(a) stroški zaposlenih (imenovani tudi “neposredni stroški zaposlenih”), ki delajo na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z upravičencem, ali na podlagi enakovrednega akta o 

imenovanju in so dodeljeni projektu, in ki vključujejo dejanske plače in socialne prispevke 

ter druge zakonske stroške, vključene v plači, če so ti stroški skladni z običajno plačno 

politiko upravičenca; 
 

Stroški fizičnih oseb, ki delajo po pogodbi, sklenjeni z upravičencem koordinatorjem 

oziroma povezanim upravičencem, ki ni pogodba o zaposlitvi, se prav tako lahko vključijo 

v te stroške zaposlenih, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 

i. fizična oseba dela v skladu z navodili upravičenca in, če ni s slednjim dogovorjeno 

drugače, v njegovih prostorih; 

 

ii. rezultati dela pripadajo upravičencu; in 
 

iii. stroški se bistveno ne razlikujejo od stroškov zaposlenih, ki opravljajo podobne naloge 

na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z upravičencem. 
 

Vsota javnih prispevkov upravičencev proračuna projekta morajo za vsaj dva odstotka 

presegati vsoto stroškov za plače, ki se projektu zaračunajo iz Priloge II za zaposlene 

javnih organov, ki se ne upoštevajo kot 'dodatni'. 
 

Med 'dodatne' zaposlene spadajo vsi zaposleni – stalni ali začasni – javnih organov, 

katerih pogodbe ali podaljšane pogodbe: 
 

- stopijo v veljavo z dnevom ali po dnevu začetka projekta oziroma z dnem ali po 

dnevu podpisa sporazuma o dodelitvi sredstev s strani Agencije/Komisije, če pride do 

podpisa pred dnevom začetka projekta, in 
 

- so specifično napoteni/dodeljeni projektu. 
 

Pri projektih za povečanje zmogljivosti programa LIFE se stroški osebja javnih 

organov, ki se ne upošteva kot dodatno osebje, ne upoštevajo kot upravičeni. 

 
(b) potni stroški in s tem povezane dnevnice, če so v skladu z običajno prakso upravičenca 

glede potovanj; 

 

(c) stroški amortizacije opreme v obliki nove ali rabljene opreme ali infrastrukture, kot 

so knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca (tj. na inventarju ali v drugih evidencah 

opreme oziroma, ki se obravnavajo kot investicijski izdatek v skladu z veljavnimi davčnimi 

in računovodskimi pravili), če so bila sredstva nabavljena v skladu s členom II.9 in 

odpisana v skladu mednarodnimi računovodskimi standardi in običajnimi računovodskimi 

praksami upravičenca. 

 
Stroški najema ali zakupa opreme ali infrastrukture so prav tako upravičeni, če ne 

presegajo stroškov amortizacije podobne opreme ali sredstev in ne vključujejo nobenih 

stroškov financiranja; 

 
Upošteva se lahko le tisti del stroškov amortizacije opreme, najema ali zakupa, ki 

ustreza obdobju izvajanja iz člena I.2.2 in stopnji dejanske porabe za namene projekta.
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Upravičeni stroški amortizacije ne smejo presegati naslednjih zgornjih meja: 

 

-   Stroški opreme: 50 % skupne nabavne vrednosti, 
 

-   Stroški infrastrukture: 25 % skupne nabavne vrednosti; 
 

Pri projektih za povečanje zmogljivosti LIFE ali projektih tehnične podpore programa 

LIFE, se stroški amortizacije in stroški najema ali zakupa infrastrukture ne upoštevajo 

kot upravičeni. 
 

Izjemoma se pri prototipih celotni stroški nakupa njihovih sestavnih delov upoštevajo 

kot upravičeni do sofinanciranja. 
 

Kot prototip se upošteva oprema ali infrastruktura, ki je bila ustvarjena posebej za 

izvedbo projekta in ki se ni še nikoli tržila in/ali ni na voljo kot serijski proizvod. V 

demonstracijskih aktivnostih projekta mora imeti prototip ključno vlogo. 
 

Prototipov se med obdobjem iz člena I.2.2 ne sme uporabljati za komercialne namene.  

Če bi se prototip ali kakšen njegov sestavni del med trajanjem projekta uporabljal v 

komercialne namene (tj. prodaja, zakup, najem ali za izdelavo izdelkov ali storitev), 

mora biti to prijavljeno.   Stroški izdelave prototipa bodo nato amortizirani v skladu s 

pravili, ki veljajo za nakup nove ali rabljene opreme in infrastrukture. 
 

Pri projektih programa narave in biotske raznovrstnosti LIFE, se bodo stroški nakupa 

opreme javnih organov ali neprofitnih organizacij (tudi nevladnih/nekomercialnih 

organizacij), ki so dejansko povezani z izvajanjem projekta in ki se v veliki meri 

uporabljajo v času trajanja projekta, v celoti upoštevali kot upravičeni.  Takšna 

upravičenost bo pogojena s tem, da morajo upravičenec koordinator in povezani 

upravičenci nadaljevati z jasnim dodeljevanjem tega blaga aktivnostim ohranjanja narave 

tudi po zaključku projekta, ki je bil sofinanciran v skladu s programom narave in biotske 

raznovrstnosti LIFE. 

Stroški nakupa opreme, vključno s stroški oglasnih desk, se lahko upoštevajo kot 

upravičeni le, če so opremljeni z logotipom LIFE (in logotipom Natura 2000, kjer je to 

potrebno); 

 
(d) stroški potrošnega materiala in opreme, z izjemo splošnega pisarniškega potrošnega 

materiala in opreme, če so bili nabavljeni v skladu s členom II.9 in neposredno dodeljeni 

projektu; 
 

(e) drugi stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev sporazuma (razširjanje informacij, 

posebna ocena aktivnosti, revizije, prevodi, razmnoževanje) ter stroški zahtevanih 

finančnih jamstev, če so zadevne storitve nabavljene v skladu s členom II.9. Stroški 

izdelave komunikacijskega gradiva, vključno s stroški spletnih strani, se lahko upoštevajo 

kot upravičeni le, če so opremljeni z logotipom LIFE (in logotipom Natura 2000, kjer je to 

potrebno); 

 

(f) stroški, ki nastanejo v okviru pogodb s podizvajalci za storitve ali gradnjo (imenovani 

tudi stroški zunanje pomoči) v smislu člena II.10, če so bili izpolnjeni pogoji iz tega člena; 

 

(g) se ne uporablja; 
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(h) dajatve, davki in pristojbine, ki jih plača upravičenec, zlasti davek na dodano vrednost 

(DDV), se prav tako upoštevajo kot upravičeni stroški, če so vključeni v upravičene 

neposredne stroške in če to v sporazumu ni določeno drugače. Neodbiten DDV se 

upošteva upravičen kot izdatek, razen pri tistih aktivnostih, ki se ujemajo s konceptom 

suverenih pristojnosti držav članic. Pri aktivnostih, ki se ne ujemajo s konceptom 

suverenih pooblastil morajo javni organi predložiti potrdilo pristojnega nacionalnega 

organa. Da bi se DDV upošteval upravičen, morajo upravičenci z dokumentacijo, ki jo 

izdajo  odgovorni organi ali dokumentacijo, ki je vključena v pravne akte dokazati, da 

morajo plačati DDV za blago in storitve, ki jih zahteva projekt, izterjati pa ga ne morejo . 

Namesto takšne pravne dokumentacije lahko naročnik kot dokaz upravičenosti DDV 

upošteva izrecno izjavo v potrdilu o finančnem izkazu (Priloga VII); 
 

(i) Stroški za nakup zemljišča oziroma dolgoročnega najema zemljišča ali enkratnega 

nadomestila za pravico do uporabe zemljišča v zvezi z zemljiščem, ki je dejansko v 

povezavi z izvajanjem projekta in za to izrecno predvideno, se bodo v celoti upoštevali kot 

upravičeni, če: 
 
 

(aa) bo nakup v času trajanja projekta in po zaključku projekta prispeval k 

izboljšanju, vzdrževanju in obnavljanju celovitosti mreže Natura 2000, vključno 

z izboljševanjem povezljivosti z ustvarjanjem neprekinjenih koridorjev, 

prekinjenih povezav ali drugih elementov zelene infrastrukture; 
 

(bb) bo zemljišče ali pridobljene pravice do uporabe zemljišč v lasti subjekta ali 

fizične osebe, ki ni upravičenec projekta ali osebje udeleženo v projektu in v 

povezavi s katerim je nasprotje interesov izključeno; 
 

(cc) predstavlja nakup zemljišča edini ali stroškovno najbolj učinkovit način 

doseganja želenega rezultata ohranjanja narave in nabavna cena temelji na tržnih 

pogojih; 
 

(dd) je nabavljeno zemljišče na dolgi rok namenjeno za uporabo, skladno s cilji iz 

členov 11, 14 ali 15 Uredbe LIFE; in 
 

(ee)    zadevne države članice s prenosom ali kakor koli drugače zagotovijo dolgoročno 

dodelitev takega zemljišča za namene ohranjanja narave. 
 

(ff) prodajalec zemljišča/pravic ni javni organ, z izjemo kratkoročnega najema s 

strani lokalnih organov; 
 

(gg) bo za nabavljeno zemljišče, kot to predvideva projekt, upravičenec koordinator 

zagotovil vpis v zemljiško knjigo, vključno z zagotovilom, da bo zemljišče 

dokončno dodeljeno za namene ohranjanja narave.  Če v določeni državi 

zemljiška knjiga ne obstaja oziroma ne zagotavlja zadostnega pravnega jamstva, 

bo upravičenec koordinator določbo o dokončni določitvi zemljišča za namene 

ohranjanja narave vključil v pogodbo o prodaji zemljišča.  V državah, kjer bi 

bila vključitev takšnega jamstva v zemljiško knjigo kot tudi v pogodbo o 

prodaji zemljišča nezakonita, lahko Agencija/Komisija v zvezi s tem sprejme 

enakovredno jamstvo, če le-to na dolgi rok zagotavlja enako stopnjo pravne 

zaščite in je skladno z zahtevami člena 20(3) Uredbe št. 1293/2013: 
 

(hh) v primeru zemljišča, ki so ga kupile zasebne organizacije, vpis v zemljiško 

knjigo (ali v pogodbo o prodaji zemljišča, če se sprejme kot nadomestek in 

skladno s prejšnjih odstavkom) vsebuje jamstvo, da bo 



36 

Version 3.5.2016 

 

 

 

 
zemljišče, v primeru razpustitve zasebne organizacije ali njeni nezmožnosti 

upravljanja zemljišča v skladu z zahtevami ohranjanja narave, preneseno na 

pravno osebo, ki se prvenstveno ukvarja s področjem varovanja narave. V 

državah, kjer bi bila vključitev takšnega jamstva v zemljiško knjigo ali pogodbo 

o prodaji zemljišča nezakonita, lahko Agencija/Komisija v zvezi s tem sprejme 

enakovredno jamstvo, če le-to na dolgi rok zagotavlja enako stopnjo pravne 

zaščite in je skladno z zahtevami člena 20(3) Uredbe št. 1293/2013; 
 

(ii) mora biti vnos v zemljiško knjigo za namene nakupa pravic ustrezno 

spremenjen;  
 

(jj) se, v primeru nakupa zemljišča z namenom kasnejše zamenjave za drugo parcelo 

na kateri se bodo izvajali projekti, zamenjava izvede pred zaključkom projekta 

in če bodo določila tega člena veljala za zemljišča pridobljena z zamenjavo. 

Zemljišče, ki je bilo nabavljeno z namenom zamenjave, bo v fazi vmesnega 

poročanja oproščeno jamstva, ki bi zagotavljalo, da bo zemljišče dokončno 

dodeljeno za namene ohranjanja narave. 
 

Trajanje zakupa zemljišča bo omejeno na čas trajanja projekta (kratkoročni zakup), pri 

čemer se bo upoštevalo kot, da je bil zakup urejen s stransko pogodbo ali da bo trajalo 

vsaj 20 let (dolgoročen zakup) in bo združljiv s potrebami zaščite habitata in živalskih 

vrst. V primeru dolgoročnega zakupa zemljišča mora pogodba o zakupu jasno vključevati 

vsa določila in obveze, ki dovoljujejo doseganje njenih ciljev v smislu zaščite habitata in 

živalskih vrst. 
 

V podatkovni bazi nakupov zemljišč programa LIFE  (LPD) so shranjeni elektronski 

podatki  zemljiških parcel, ki so bile financirane s strani programa LIFE.   Upravičenec 

koordinator je v fazi predložitve končnega poročila odgovoren za vnos in potrditev 

podatkov o nakupu zemljišča (opisne in prostorske) v LPD.   Pri vnosu je treba obliko 

podatkov prilagoditi standardom GIS, ki se uporabljajo v LPD.  Upravičencu 

koordinatorju bo dostop do LPD zagotovljen šest mesecev pred datumom zaključka 

projekta, kot to določa člen I.2.2. 
 

Stroški zaradi plačila nadomestila za izgubljeni dohodek se bo upošteval kot upravičen, 

če je bil strošek nujen za doseganje ciljev programa narave in biotske raznovrstnosti 

LIFE, programa blažitve podnebnih sprememb LIFE ali projekta prilagajanja 

podnebnim spremembam LIFE, in če: 
 

• se ujema s tržnimi cenami; 
 

• je formalizirano s pravnim dokumentom; in 
 

• ni plačan javnemu organu, z izjemo začasnega nadomestila lokalnemu organu. 

 
II.19.3 Upravičeni posredni stroški 

 
"Posredni stroški" projekta (imenovani tudi "režijski stroški") so tisti stroški, ki niso 

specifični stroški neposredno povezani z izvajanjem projekta in jih zato projektu ni mogoče 

neposredno pripisati. Takšni stroški ne smejo vključevati nobenih stroškov, ki jih je mogoče 

določiti ali razglasiti kot upravičene neposredne stroške. 

 

Da bi bili posredni stroški upravičeni, morajo predstavljati pošteno razdelitev skupnih 

režijskih stroškov in izpolnjevati pogoje upravičenosti iz člena II.19.1. 
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Upravičene posredne stroške je treba prijaviti na podlagi pavšala, kot to določa Priloga III in v 

skladu s členom I.3 (a) (iv), pri čemer ne smejo presegati sedem odstotkov upravičenih 

stroškov, ki ne vključujejo stroškov nakupa zemljišča/dolgoročnega zakupa 

zemljišča/enkratnega nadomestila za pravico do uporabe zemljišča. 

 
II.19.4 Neupravičeni stroški 

 
Poleg vseh drugih stroškov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena II.19.1 – 3, se kot upravičeni ne 

smejo upoštevati zlasti naslednji stroški: 

 
(a) donos na kapital; 

 

(b) dolg in stroški servisiranja dolga; 

 

(c) rezervacije za izgube, dolgove ali druge obveznosti; 

 

(d) dolgovane obresti; 

 

(e) dvomljivi dolgovi;  

 

(f) tečajne izgube; 

 

(g) stroški nakazil s strani Agencije/Komisije, ki jih zaračunava banka upravičenca; 

 

(h) stroški, ki jih prijavi upravičenec v okviru drugega projekta, ki prejema dodeljena 

sredstva iz proračuna Unije (vključno z dodeljenimi sredstvi, ki jih dodeli država 

članica in se financirajo iz proračuna Unije, in dodeljena sredstva, ki jih dodelijo 

drugi organi, ki niso Agencija/Komisija ali Komisija, za namen izvajanja 

proračuna Unije). Posredni stroški zlasti ne smejo biti upravičeni, kadar so 

dodeljena sredstva za projekt dodeljena upravičencu, ki v zadevnem obdobju že 

prejema dodeljena sredstva za poslovanje, ki se financirajo iz proračuna Unije; 

 

(i) prispevki v naravi s strani tretjih oseb, vključno s prostovoljnim delom;  

 

(j) čezmerni ali nepremišljeni izdatki; 

 

(k) vsi stroški v povezavi z aktivnostmi, ki se lahko upoštevajo kot izravnalni ukrepi 

ali ukrepi za zmanjšanje tveganja za škodo
7
, ki so jo naravi ali biotski 

raznovrstnosti povzročili dovoljeni načrti ali projekti; 

 

(l) razen, če to ni izrecno predvideno v opisu projekta v Prilogi II, vsi stroški v 

povezavi z načrti upravljanja, akcijskimi načrti in podobnimi načrti
8
, ki so bili 

 

 
 

 

 

 

                                                        
7 Razen če bi takšne spremembe povzročili cilji samega projekta LIFE. 
8 V to kategorijo niso vključeni obvezni načrti"After-LIFE". 
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pripravljeni ali spremenjeni v okviru projekta LIFE, če povezan načrt ni sprejet 

in operativen pred dnevom zaključka projekta. To vključuje zaključek vseh 

postopkovnih/pravnih korakov pred dnevom zaključka projekta v državah 

članicah, kjer so takšni postopki predvideni; 

 
(m) stroški večje infrastrukture ali temeljnih znanstvenih raziskav, razen če ni to 

izrecno predvideno v opisu projekta v Prilogi II; 
 

 
 

ČLEN II.20 – DOLOČLJIVOST IN PREVERLJIVOST PRIJAVLJENIH ZNESKOV 

 
II.20.1 Povračilo dejanskih stroškov 

 
Kjer so dodeljena sredstva, v skladu s členom I.3(a)(i), v obliki povračila dejanskih 

stroškov, mora upravičenec kot upravičene stroške prijaviti stroške, ki jih je dejansko 

imel z izvajanjem projekta. 

 
Če je to zahtevano v okviru pregledov ali revizij, opisanih v členu II.27, mora biti 

upravičenec za dokazovanje prijavljenih stroškov sposoben zagotoviti ustrezno 

spremno dokumentacijo, kot so pogodbe, računi in knjigovodska poročila. Poleg tega 

morajo običajne računovodski postopki in postopki notranjega nadzora upravičenca 

dovoljevati neposredno usklajevanje prijavljenih zneskov z zneski knjiženimi v 

njegovih računovodskih izkazih kot tudi z zneski navedenimi v podporni 

dokumentaciji. 

 
II.20.2 Povračilo vnaprej določenih stroškov na enoto oziroma vnaprej določenih 

prispevkov enote 

 
Se ne uporablja. 

 
II.20.3 Povračilo vnaprej določenih enotnih stroškov oziroma vnaprej določenih 

enotnih prispevkov 

 
Se ne uporablja. 

 
II.20.4     Povračilo pavšalnih stroškov 

 
Se ne uporablja. 

 
II.20.5 Povračilo stroškov prijavljenih na osnovi običajnih praks stroškovnega 

knjigovodstva upravičenca 

 
Se ne uporablja. 

 

 
 

ČLEN II.21 – UPRAVIČENOST STROŠKOV SUBJEKTOV, PRIDRUŽENIH 

UPRAVIČENCEM
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Če posebni pogoji vsebujejo določbo o subjektih pridruženih upravičencem, se stroški 

takšnih subjektov upoštevajo kot upravičeni, če izpolnjujejo iste pogoje iz členov II.19 in 

II.20, kot se uporabljajo za upravičenca, in če upravičenec, kateremu je subjekt pridružen,  

zagotovi, da se pogoji, ki se zanj uporabljajo v skladu s členi II.3, II.4, II.5, II.7, II.9, II.10 in 

II.27, uporabljajo tudi za subjekt. 
 

 
 

ČLEN II.22 – PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE 

 
Brez poseganja v člen II.10 in pod pogojem, da se projekt izvaja v skladu s Prilogo II, lahko 

upravičenci prilagodijo oceno proračuna iz Priloge III s prerazporeditvami med njimi in do 

višine dvajsetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov ter med različnimi proračunskimi 

kategorijami, ne da bi se takšna prilagoditev upoštevala kot sprememba sporazuma v smislu 

člena II.12. 

 
Z odstopanjem od prvega pododstavka, mora upravičenec koordinator zahtevati spremembo v 

skladu s členom II.12, če bi v skladu s točko (b) člena II.17.1 in točko (c) člena II.26.3, 

upravičenci želeli vrednost prispevka do katerega je vsak izmed njih upravičen spremeniti. 
 

 
 

ČLEN II.23 – TEHNIČNA POROČILA IN FINANČNI IZKAZI – ZAHTEVEK ZA 

PLAČILO IN SPREMNA DOKUMENTACIJA 
 
 

(a) Kadar je zamuda med zaporednima poročiloma daljša od 18 mesecev, mora 

upravičenec koordinator predložiti poročilo o napredku, ki izpolnjuje zahteve glede 

poročanja iz člena II.23.1. 

 

(b) Vsa poročila morajo vsebovati potrebne informacije, ki bodo Agenciji/Komisiji 

omogočile oceniti stanje izvajanja projekta, upoštevanje delovnega načrta, finančno 

stanje projekta in ali so bili cilji projekta doseženi oziroma ali so še vedno dosegljivi.  

 

(c) Oblika in vsebina poročil mora biti v skladu s smernicami Agencije/Komisije, kot je to 

določeno na spletni strani 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm. 

 

(d) Vsa poročila se bodo, tako v papirni kot v elektronski obliki, sočasno posredovane 

Agenciji/Komisiji in zunanji nadzorni ekipi, ki jo določi Agencija/Komisija. 

 

(e) Elektronska orodja, ki vključujejo prostorske podatke in se ustvarjajo v okviru projekta 

LIFE, morajo biti skladna z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. 10. 2013 o 

spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Uredbe 2007/2/ES, ki uvaja 

infrastrukturo za prostorske informacije v Evropski Uniji (INSPIRE). 

 

(f) Agencija/Komisija in zunanja nadzorna ekipa, ki jo določi Komisija, bosta prejeli 

popolno kopijo tehničnih poročil, vključno s prilogami, in finančnega izkaza.    

Upravičenec koordinator mora kopijo končnega poročila predložiti organom države 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm
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članice Unije. Ti organi imajo pravico zahtevati tudi kopijo poročila o napredku ob 

nadaljnjem izplačilu predplačila. 

 
II.23.1 Zahtevki za nadaljnja izplačila predplačil in spremna dokumentacija 

 
Kjer bo, skladno s členom I.4.1, predplačilo izplačano v več obrokih in kjer člen I.4.1 

predvideva nadaljnja izplačila predplačil pod pogojem, da je bil porabljen ves ali del 

prejšnjega obroka, lahko upravičenec koordinator zahtevo za nadaljnjo izplačilo 

predplačila vloži, ko je bil porabljen določen odstotek prejšnjega obroka iz člena I.4.1. 

 
Zahtevi mora biti priložena naslednja dokumentacija: 

 
(a) poročilo o napredku izvajanja projekta (“tehnično poročilo o napredku”), pripravljeno v 

skladu s Prilogo V; 

 

(b) izjava o znesku prejšnjega obroka predplačila, ki je bil uporabljen za pokrivanje stroškov 

aktivnosti (“izjava o porabi prejšnjega obroka predplačila”), pripravljena v skladu s 

Prilogo VI; 

 

(c) finančna garancija, kjer to zahteva člen I.4.1. 

 
II.23.2 Zahtevki za plačilo razlike in spremna dokumentacija 

 
Upravičenec koordinator mora podpisan zahtevek za plačilo razlike predložiti v roku 90 dni 

od zaključka trajanja projekta, kot to določa člen I.2.2. Takšen zahtevek mora spremljati 

sledeča dokumentacija: 

 

(a) končno poročilo o izvajanju projekta (“končno tehnično poročilo”), pripravljeno v skladu 

s Prilogo V. Končno tehnično poročilo mora vsebovati informacije, ki se potrebujejo za 

utemeljevanje prijavljenih upravičenih stroškov kot tudi informacije o sklepanju pogodb s 

podizvajalci, kot to določa člen II.10.2(d); 

 

(b) končni finančni izkaz (“končni finančni izkaz”), ki mora vsebovati konsolidiran izkaz kot 

tudi razčlenitev zneskov, ki so jih zahtevali posamezni upravičenci in njihovi pridruženi 

subjekti. Pripravljeni morajo biti v skladu s strukturo ocenjenega proračuna iz Priloge III 

ter Priloge VI in podrobno opredeljevati zneske za vse oblike sporazumov o dodelitvi 

sredstev iz člena I.3 za celotno obdobje trajanja projekta, kot to določa člen I.2.2; 

 

(c) se ne uporablja; 

 

(d) potrdilo o finančnih izkazih in s tem povezanih računih (“potrdilo o finančnih izkazih)”, 

pri upravičencih, katerih skupni prispevek v obliki povračila dejanskih stroškov, kot to 

določa Priloga III, znaša vsaj 325.000 EUR; 

 
Takšno potrdilo mora izdelati pooblaščeni revizor oziroma, v primeru javnih organov, 

pristojni in neodvisni javni uradnik, pripravljeno pa mora biti v skladu s Prilogo VII. 
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To potrdilo bo služilo kot dokaz, da so stroški, ki jih v končnem finančnem izkazu 

prijavijo posamezni upravičenci ali njihovi pridruženi subjekti za kategorije stroškov, ki 

se vrnejo v skladu s členom I.3(a)(i), resnični, natančno zabeleženi in upravičeni glede 

na sporazum. Poleg tega bo za plačilo razlike potrjevalo, da so bili prijavljeni vsi 

prejemki iz člena II.25.3.2. 

 
Upravičenec koordinator mora potrditi, da so podatki v zahtevku za plačilo razlike popolni, 

zanesljivi in resnični. Prav tako mora potrditi tudi, da je nastale stroške v skladu s sporazumom 

mogoče upoštevati kot upravičene in da je zahtevek za plačilo utemeljen z ustrezno spremno 

dokumentacijo, ki jo je mogoče predložiti v okviru pregledov in revizij, kot to opisuje člen 

II.27. Poleg tega mora pri plačilu razlike potrditi, da so bili prijavljeni vsi prejemki iz člena 

II.25.3.2. 

 
II.23.3   Nepredložitev dokumentacije  

 
V primerih, ko upravičenec koordinator zahtevka za vmesno plačilo ali plačilo razlike s 

priloženo zgoraj navedeno dokumentacijo ne uspe predložiti v roku 90 dni po zaključku 

ustreznega poročevalnega obdobja in v primerih, ko upravičenec koordinator takšnega 

zahtevka v roku 60 dni po pisnem opominu s strani Agencije/Komisije še vedno ne predloži, 

si Agencija/Komisija pridržuje pravico do odpovedi sporazuma v skladu s členom II.16.3.1(c), 

pri čemer obveljajo posledice, ki so opisane v tretjem in četrtem pododstavku člena II.16.4. 

 
II.23.4   Denarna valuta zahtevkov za plačilo in finančnih izkazov ter preračun v evre 

 
Zahtevki za plačila in finančni izkazi morajo biti pripravljeni v evrih. 

 
Upravičenci s splošnim računovodstvom v denarni valuti, ki ni evro, morajo stroške, ki so 

nastali v drugih valutah, preračunati v evre na podlagi mesečnega računovodskega menjalnega 

tečaja, ki ga določi komisija in ki je dostopen na njeni spletni strani 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) ter 

velja na dan, ko so stroški nastali, oziroma na podlagi mesečnega računovodskega menjalnega 

tečaja, ki ga določi Komisija in ki je objavljen na njeni spletni strani ter velja na prvi dan v 

mesecu, ki sledi obdobju zadevnega finančnega izkaza. 

 
Upravičenci s splošnim računovodstvom v evrih morajo stroške, ki so nastali v drugi valuti 

preračunati v evre v skladu z njihovimi običajnimi računovodskimi praksami. 
 

 
 

ČLEN II.24 – PLAČILA IN PLAČILNI DOGOVORI  

II.24.1   Predplačilo 

Namen predplačila je, da se upravičencem zagotovijo likvidna sredstva. 

 
Brez poseganja v člen II.24.6, kjer člen I.4.1 predvideva izplačilo predplačila ob začetku 

veljavnosti sporazuma, bo Agencija/Komisija upravičencu koordinatorju znesek izplačala v 

roku 30 dni po tem datumu oziroma, kjer tako določa člen I.4.1, po prejemu zahtevka za 

plačilo ali finančne garancije. 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


42 

Version 3.5.2016 

 

 

 

 

Kjer je izplačilo predplačila pogojeno s prejemom finančne garancije, mora finančna 

garancija izpolnjevati naslednje pogoje: 

 
(a) garancijo izda banka ali pooblaščena finančna ustanova ali, na prošnjo upravičenca in s 

soglasjem Agencije/Komisije, tretja stranka; 

 

(b) porok se zavezuje, da bo obveznosti upravičenca poravnal na prvi poziv in od 

Agencije/Komisije ne bo zahteval, naj ukrepa proti glavnemu dolžniku (tj. zadevnemu 

upravičencu); in 

 

(c) v garanciji je določeno, da ostane veljavna, dokler Agencija/Komisija predplačila ne 

primerja z razliko in, v primeru izplačila razlike v obliki opomina, tri mesece od dneva, ko 

je upravičenec opomin prejel. Agencija/Komisija mora nato garancijo sprostiti v 

naslednjem mesecu. 

 
II.24.2   Nadaljnja izplačila predplačil 

 
Brez poseganja v člena II.24.5 in II.24.6 mora, po predložitvi podpisanega zahtevka za 

plačilo in če člen II.23.2(d) zahteva potrdilo o finančnih izkazih in s tem povezanimi računi, 

tudi uradno matično številko, organizacijo , polno ime in naslov pooblaščenega revizorja ali 

pristojnega in neodvisnega javnega uradnika, ki so zadolženi za pripravo takšnega potrdila za 

plačilo razlike, Agencija/Komisija po prejemu dokumentacije iz člena II.23.1 upravičencu 

koordinatorju izplačati nov obrok predplačila v roku 60 dni. 
 

Sprejem zahtevka za plačilo nadaljnjega predplačila in spremne dokumentacije se ne bo 

upošteval kot priznanje pravilnosti ali verodostojnosti, celovitosti in pravilnosti izjav in 

informacij, ki jih vsebujejo. 

 
II.24.3   Vmesna plačila 

 
Se ne uporablja. 

 
Izplačilo razlike 

 
Izplačilo razlike, ki ga ni mogoče opraviti večkrat, je namenjeno povračilu ali pokritju 

preostalega dela upravičenih stroškov po zaključku obdobja iz člena I.2.2, ki so 

upravičencem nastali  zaradi izvedbe. Kjer vsota predhodnih izplačil presega končni znesek 

dodeljenih sredstev, ki je določen v členu II.25, se lahko izplačilo razlike opravi v obliki 

izterjave, kot to predvideva člen II.26. 

 
Brez poseganja v člena II.24.5 in II.24.6, mora Agencija/Komisija, po prejemu 

dokumentacije iz člena II.23.2, zapadli znesek izplačati kot razliko v roku, ki ga določa člen 

I.4.2.
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Ta znesek se bo določil po odobritvi zahtevka za plačilo razlike in spremne dokumentacije ter 

v skladu s četrtim pododstavkom. Odobritev zahtevka za plačilo razlike in spremne 

dokumentacije se ne bo upoštevala kot priznanje pravilnosti ali verodostojnosti, celovitosti in 

pravilnosti izjav in informacij, ki jih vsebujejo. 

 
Znesek, ki zapade kot razlika se bo določil z odštetjem skupnega zneska že opravljenih 

predplačil in vmesnih plačil od končnega zneska dodeljenih sredstev, določenih v skladu s 

členom II.25. 

 
II.24.5   Zadržanje plačilnih rokov 

 
Agencija/Komisija lahko rok za izplačilo, ki je določen v členih I.4.2 in II.24.2, kadarkoli 

zadrži z uradnim obvestilom upravičencu koordinatorju, v katerem je zapisano, da njegov 

zahtevek za plačilo ne more biti izpolnjen, ker ne ustreza določilom sporazuma ali ker 

upravičenec koordinator ni predložil ustrezne spremne dokumentacije oziroma ker obstaja 

dvom v upravičenosti stroškov, ki so prijavljeni v finančnem izkazu. 

 
O takšnem zadržanju in njegovih razlogih mora biti upravičenec koordinator obveščen takoj, 

ko je to mogoče. 

 
Zadržanje bo pričelo veljati z dnem, ko Agencija/Komisija obvestilo pošlje. Preostanek roka 

za izplačilo bo pričel ponovno teči od dneva prejema zahtevanih informacij ali popravljene 

dokumentacije oziroma od dneva izvedbe nadaljnjega preverjanja, vključno s pregledom na 

terenu.  V primeru, da traja zadržanje več kot dva meseca, lahko upravičenec koordinator od 

Agencije/Komisije zahteva odločitev glede nadaljevanja ustavitve.  

 
V primerih zadržanja plačilnega roka po zavrnitvi kakšnega tehničnega poročila iz člena II.23 

in ko je bilo zavrnjeno tudi novo poročilo ali izkaz, si Agencija/Komisija pridržuje pravico 

do odpovedi sporazuma v skladu s členom II.16.3.1(c), pri čemer obveljajo posledice iz člena 

II.16.4. 

 
II.24.6   Zadržanje izplačil 

 
Agencija/Komisija lahko med izvajanjem sporazuma kadarkoli zadrži izplačilo predplačil, 

vmesnih plačil ali plačila razlike vsem upravičencem oziroma zadrži izplačila predplačil ali 

vmesnih plačil kateremukoli izmed upravičencev: 

 
(h) če ima Agencija/Komisija dokaze, da je upravičenec v postopku razpisa oziroma pri 

izvajanju sporazuma za dodelitev sredstev storil večje napake, nepravilnosti ali goljufije 

oziroma, če upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz sporazuma; 

 

(i) če ima Agencija/Komisija dokaze, da je upravičenec storil sistemske ali ponavljajoče se 

napake, nepravilnosti, goljufije ali kršil svoje obveznosti v zvezi z drugimi sredstvi Unije 

ali Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki so bila temu upravičencu dodeljena pod 

podobnimi pogoji, če so te napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti bistveno 

vplivale na to dodelitev sredstev; ali 
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(c) če Agencija/Komisija sumi, da je upravičenec v postopku razpisa oziroma pri izvajanju 

sporazuma storil resne napake, nepravilnosti, goljufije ali kršil obveznosti, pri čemer mora 

preveriti, ali so bile navedene kršitve dejansko storjene 

 
Pred zadržanjem izplačil mora Agencija/Komisija upravičenca koordinatorja uradno obvestiti 

o njeni nameri zadržanja, pri čemer mora navesti razloge za zadržanja in, v primerih iz točk 

(a) in (b) prvega pododstavka, potrebne pogoje za nadaljevanje izplačil. Upravičenec 

koordinator bo pozvan, da v 30 dneh od prejema takšnega obvestila, predloži pripombe v 

imenu vseh upravičencev. 

 
Če se, po pregledu pripomb, ki jih predloži upravičenec koordinator, Agencija/Komisija odloči 

postopek zadržanja plačil zaustaviti, mora Agencija/Komisija o tem upravičenca 

koordinatorja uradno obvestiti. 

 
Če upravičenec ni podal pripomb ali če se Agencija/Komisija, kljub pripombam, ki jih predloži 

upravičenec koordinator, odloči s postopkom zadržanja plačil nadaljevati, lahko plačila zadrži 

z uradnim obvestilom upravičencu koordinatorju, pri čemer mora navesti razloge za 

zadržanje in, v primerih iz točk (a) in (b) prvega pododstavka, dokončne pogoje za 

nadaljevanje izplačil oziroma, v primeru iz točke (c) prvega pododstavka, predviden datum 

zaključka potrebnega preverjanja. 

 
Upravičenec koordinator mora o tem nemudoma obvestiti ostale upravičence.   Zadržanje 

izplačil prične veljati z dnem, ko Agencija/Komisija obvestilo pošlje. 

 
Za nadaljevanje izvajanja izplačil morajo upravičenci čimprej izpolniti zahtevane pogoje ter o 

vsakem zadevnem napredku obvestiti Agencijo/Komisijo. 

 
Agencija/Komisija mora takoj ko meni, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izplačil 

oziroma takoj, ko je končano potrebno preverjanje, vključno z nadzorom na terenu, o tem 

uradno obvesti upravičenca koordinatorja. 

 
V času zadržanja izplačil in brez poseganja v pravico do zadržanja izvajanja projekta v skladu 

s členom II.15.1 oziroma pravico do odpovedi sporazuma ali sodelovanja upravičenca v 

skladu s členoma II.16.1 in II.16.2, upravičenec koordinator ni upravičen do predložitve 

kakršnihkoli zahtevkov za plačilo in spremne dokumentacije iz člena II.23 ali, kjer je 

zadržanje povezano z izplačilom predplačil ali vmesnih plačil zgolj enemu ali več 

upravičencem, kakršnihkoli zahtevkov za plačilo in spremne dokumentacije v povezavi s 

sodelovanjem zadevnega upravičenca ali upravičencev v projektu. 

 
Ustrezni zahtevki za plačilo in spremna dokumentacija se lahko predložijo takoj, ko je to 

mogoče, po nadaljevanju izvajanja plačil ali pa se jih vključi v prvi zahtevek za zapadlo  

plačilo po nadaljevanju izvajanja plačil v skladu s časovnim načrtom iz člena I.4.1. 
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II.24.7   Obvestila o zapadlih zneskih 

 
Agencija/Komisija mora uradno priglasiti vse zapadle zneske, pri čemer mora navesti, ali gre 

za nadaljnja izplačila predplačil, vmesno plačilo ali izplačilo razlike. V primeru izplačila 

razlike mora navesti tudi končni znesek dodeljenih sredstev, ki je določen v členu II.25. 

 
II.24.8   Zamudne obresti 

 
Po izteku plačilnih rokov iz členov I.4.2, II.24.1 in II.24.2 in ne glede na člena II.24.5 in 

II.24.6, so upravičenci upravičeni do zamudnih obresti na zapadla plačila po obrestni meri, ki 

jo uporablja Evropska centralna banka v svojih operacijah glavnega refinanciranja v evrih 

("referenčna obrestna mera"), povečani za tri točke in pol. Kor referenčna obrestna mera se bo 

upoštevala obrestna mera, ki velja na prvi dan v mesecu izteka plačilnega obdobja, kot je to 

objavljeno v seriji C Uradnega lista Evropske unije. 

 
Prvi pododstavek ne bo veljal v primeru, ko gre pri vseh upravičencih za države članice Unije, 

vključno z regionalnimi in lokalnimi vladnimi organi ter drugimi javnimi organi, ki za namene 

tega sporazuma delujejo za in v imenu države članice. 

 
Zadržanje plačilnega roka v skladu s členom II.24.5 oziroma zadržanje izplačila 

Agencije/Komisije v skladu s členom II.24.6 se ne sme upoštevati kot nepravočasno plačilo. 

 
Zamudne obresti bodo zajemale obdobje od dneva, ki sledi dnevu zapadlosti do vključno dneva 

dejanskega plačila, kot je to določeno v členu II.24.10. Obrestne obveznosti se ne bodo 

upoštevale za namene določitve končnega zneska dodeljenih sredstev v smislu člena II.25.3. 

 
Z odstopanjem od prvega pododstavka, se bodo izračunane obresti do zneska 200 EUR 

upravičencu koordinatorju izplačale le na zahtevo, ki jo mora le-ta predložiti v roku dveh 

mesecev od prejema zapoznelega plačila. 

 
II.24.9   Valuta izplačil 

 
Vsa plačila Agencije/Komisije bodo izplačana v evrih. 

 
II.24.10 Datum plačila 

 
Plačila Agencije/Komisije se bodo upoštevala kot izvedena na dan, ko se bremeni račun 

Agencije/Komisije. 

 
II.24.11 Stroški nakazila plačil 

 
Stroški nakazila plačil se razdelijo na sledeč način:
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(a) stroške nakazila, ki jih zaračuna banka Komisije, nosi Komisija; 

(b) stroške nakazila, ki jih zaračuna banka upravičenca, nosi upravičenec;  

(c) vse stroške ponovnih nakazil, potrebnih zaradi ene izmed pogodbenih strank, nosi 

pogodbena stranka, zaradi katere je ponovno nakazilo potrebno. 

 
II.24.12 Plačila upravičencu koordinatorju 

 
Plačila upravičencu koordinatorju bo izvajala Agencija/Komisija iz njenih plačilnih 

obveznosti. 
 

 
 

ČLEN II.25 – DOLOČITEV KONČNEGA ZNESKA DODELJENIH SREDSTEV  

II.25.1   Izračun končnega zneska 

Ne glede na člene II.25.2, II.25.3 in II.25.4, se končni znesek dodeljenih sredstev določi, na 

sledeč način: 

 
(a) kadar so dodeljena sredstva, v skladu s členom I.3(a), v obliki povračila upravičenih 

stroškov, bo znesek določen v skladu z zahtevkom za povračilo stroškov glede na 

določene zneske, definirane v tem členu in glede na upravičene stroške projekta, ki ga 

odobri Agencija/Komisija, za ustrezne kategorije stroškov, upravičence in pridružene 

subjekte; 

 

(b) se ne uporablja;  

 

(c) se ne uporablja;  

 

(d) se ne uporablja. 

 

II.25.2   Najvišji znesek 

 
Celoten znesek, ki ga Agencija/Komisija izplača upravičencem, ne sme v nobenih okoliščinah 

preseči najvišjega zneska ali stopnje povračila, določenih v členu I.3. 

 
Kadar znesek, določen v skladu s členim II.25.1, presega najvišji znesek, se končni znesek 

dodeljenih sredstev omeji na najvišji znesek, določen v členu I.3. 

 
II.25.3   Pravilo neprofitnosti in upoštevanje prejemkov 

 
II.25.3.1 dodeljena sredstva ne smejo ustvariti dobička za upravičence, razen če je to v 

posebnih pogojih določeno drugače. "Dobiček" pomeni presežek prejemkov nad 

upravičenimi stroški projekta.
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II.25.3.2 Prejemki, ki se upoštevajo, so konsolidirani prejemki, ki so ugotovljeni, 

ustvarjeni ali potrjeni na dan zahtevka za plačilo razlike, ki ga pripravi 

upravičenec koordinator, in ki spadajo v eno od naslednjih dveh kategorij: 

 

(a) prihodek, ki ga ustvari projekt; ali 

 

(b) finančni prispevki, ki jih donatorji posebej namenijo za financiranje 

upravičenih stroškov projekta, ki jih Agencija/Komisija povrne v skladu s 

členom I.3(a)(i). 

 
II.25.3.3 Naslednji prejemki se ne štejejo za prejemke, ki se upoštevajo za namen 

preverjanja, ali dodeljena sredstva ustvarjajo dobiček za upravičence: 

 
(a) finančni prispevki iz točke (b) člena II.25.3.2, ki jih upravičenci lahko porabijo 

za kritje stroškov, ki niso upravičeni stroški na podlagi sporazuma; 

 

(b) finančni prispevki iz točke (b) člena II.25.3.2, katerih neporabljeni del ob 

koncu obdobja, določenega v členu I.2.2 ne pripada donatorju. 

 
II.25.3.4 Upravičeni stroški, ki se upoštevajo, so konsolidirani upravičeni stroški, ki jih 

Agencija/Komisija odobri za kategorije stroškov, ki se povrnejo v skladu s 

členom I.3(a). 

 
II.25.3.5 Kadar bi končni znesek dodeljenih sredstev, določen v skladu s členoma II.25.1 

in II.25.2, ustvaril dobiček za upravičence, se dobiček odšteje sorazmerno glede 

na končno stopnjo povračila dejanskih upravičenih stroškov projekta, ki jo 

Agencija/Komisija odobri za kategorije stroškov iz člena I.3(a)(i). Ta končna 

stopnja se izračuna na podlagi končnega zneska dodeljenih sredstev v obliki iz 

člena I.3(a)(i), kot je to določeno v skladu s členoma II.25.1 in II.25.2. 

 
II.25.4   Znižanje zaradi slabe, delne ali pozne izvedbe projekta 

 
Če projekt ni izveden ali je izveden slabo, delno ali prepozno, lahko Agencija/Komisija zniža 

na začetku predvidena dodeljena sredstva glede na izvedbo projekta skladno s pogoji, 

določenimi v sporazumu. 
 

 
 

ČLEN II.26 – IZTERJAVA 

 
II.26.1   Izterjava v času izplačila razlike 

 
Kadar je izplačilo razlike v obliki izterjave, mora upravičenec koordinator 

Agenciji/Komisiji zadevni znesek vrniti, tudi če ni bil končni prejemnik dolgovanega 

zneska. Pri tem si Agencija/Komisija, kjer je to primerno,  pridržuje pravico do 

izterjave dolgovanega zneska neposredno od končnega prejemnika. 
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II.26.2   Izterjava po izplačilu razlike 

 
Kjer se bo znesek izterjal v skladu s členi II.27.6, II.27.7 in II.27.8, bo upravičenec, 

na katerega se nanaša revizija ali ugotovitve urada OLAF, Agenciji/Komisiji 

navedeni znesek vrnil.  Kadar se ugotovitve revizije ne nanašajo na določenega 

upravičenca, bo Agenciji/Komisiji navedeni znesek vrnil upravičenec koordinator, 

tudi če ni bil končni prejemnik dolgovanega zneska. 

 
Vsak upravičenec bo odgovoren za vračilo zneska, ki ga je Agencija/Komisija 

neupravičeno izplačala kot prispevek za stroške njegovih pridruženih subjektov. 

 
II.26.3   Postopek izterjave 

 
Agencija/Komisija mora pred izterjavo zadevnega upravičenca uradno obvestiti, da 

namerava neupravičeno izplačani znesek izterjati, pri čemer mora navesti dolgovani 

znesek in razloge za izterjavo ter upravičenca pozvati, naj v določenem roku predloži 

morebitne pripombe. 

 
Če upravičenec pripomb ne poda ali če se kljub pripombam, ki jih upravičenec 

predloži, Agencija/Komisija odloči izvesti postopek izterjave, lahko 

Agencija/Komisija izterjavo potrdi z uradnim opominom upravičencu (“opomin”), 

pri čemer mora navesti pogoje in datum plačila. 

 
Če plačilo no bilo izvedeno do datuma, določenega v opominu, bo Agencija/Komisija 

ali Komisija dolgovani znesek izterjala: 

 

(a) tako, da ga odšteje od zneska, ki ga dolguje zadevnemu upravičencu Unije ali 

Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) (“kompenzacija”). V 

izjemnih primerih, utemeljenih s potrebo po varovanju finančnih interesov 

Unije, lahko Agencija/Komisija ali Komisija izterjavo s kompenzacijo izterja 

pred datumom zapadlosti. Pri tem predhodno soglasje upravičenca ni 

potrebno. Proti takšni kompenzaciji se lahko v skladu s členom 263 PDEU 

vloži tožba na Splošnem sodišču Evropske unije; 

 

(b) z unovčenjem finančne garancije, kadar je to tako določeno v skladu s členom 

I.4.1 (“unovčenje finančne garancije”); 

 

(c) s skupno ali posamično odgovornostjo upravičencev do zneska prispevka, do 

katerega je odgovorni upravičenec upravičen. Kot takšen prispevek se bo 

upošteval prispevek iz  razčlenitve ocenjenega proračuna, kot to določa nazadnje 

spremenjena Priloga III; 
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(d) s sprožitvijo sodnega postopka v skladu s členom II.18.2 oziroma posebnimi 

pogoji ali s sprejetjem izvršljive odločbe v skladu s členom II.18.3. 

 
Za namene točke (c) tretjega pododstavka, upravičenci ne bodo skupno ali 

posamično odgovorni za denarne kazni, ki se lahko naložijo vsakemu upravičencu 

kršitelju v skladu s členom II.17 

 
II.26.4   Zamudne obresti 

 
Če se dolgovani znesek ne plača v roku, določenem v opominu, se za dolgovani 

znesek zaračunajo obresti po obrestni meri iz člena II.24.8. Zamudne obresti se 

zaračunajo za obdobje od dne po plačilnem roku do vključno dneva plačila, ko 

Komisija preostali dolgovani znesek dejansko prejme. 

 
Morebitna delna plačila se najprej porabijo za kritje stroškov in zamudnih obresti, 

nato pa za glavnico dolga. 

 
II.26.5   Bančni stroški 

 
Bančne stroške, ki nastanejo v zvezi z izterjavo zneskov, dolgovanih 

Agenciji/Komisiji, nosi zadevni upravičenec, razen kadar se uporablja Direktiva 

2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 11. 2007 o plačilnih storitvah 

na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 

2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES. 
 

 
 

ČLEN II.27 – PREGLEDI IN REVIZIJE 

 
II.27.1   Tehnični in finančni pregledi, revizije, vmesne in končne ocene 

 
Agencija/Komisija lahko izvaja tehnične in finančne preglede ter revizije v zvezi s porabo 

dodeljenih sredstev. Prav tako lahko pregleda tudi zakonsko predpisane evidence upravičencev 

za namene občasnega ocenjevanja enkratnih zneskov, stroškov na enoto ali pavšalnih 

zneskov. 

Informacije in dokumentacija, predloženi v okviru pregledov ali revizij, se bodo obravnavali kot 

zaupni. 

 
Poleg tega lahko Agencija/Komisija opravi tudi vmesno ali končno oceno vpliva projekta glede 

na cilje zadevnega programa Unije. 

 
Preglede, revizije ali ocenjevanje, ki ga opravlja Agencija/Komisija, lahko izvaja njeno lastno 

osebje ali drug zunanji organ, ki ga za to pooblasti. 

 
Takšni pregledi, revizije ali ocenjevanja se lahko začnejo med izvajanjem sporazuma in še pet 

let po datumu izplačila razlike. To obdobje bo omejeno na tri leta, če najvišji znesek, določen 

v členu I.3, ne presega 60.000 EUR.
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Postopek pregleda, revizije ali ocenjevanja se šteje za začetega, ko upravičenec s strani 

Agencije/Komisije prejme obvestilo o njegovi najavi. 

 
II.27.2 Dolžnost hrambe dokumentacije 

 
Upravičenec mora hraniti vso izvirno dokumentacijo, zlasti računovodske in davčne 

evidence, na kakršnemkoli primernem mediju, vk l jučno  z  d ig it a l iz ir an imi 

iz v ir n ik i,  kadar  so  t i do vo l jen i  v skladu z nacionalno zakonodajo ter pod pogoji, ki 

jih ta predpisuje, in sicer še pet let od datuma plačila razlike. 

 
Če najvišji znesek, določen v členu I.3, ne presega 60.000 EUR, je to obdobje omejeno na tri 

leta. 

 
Obdobje iz prvega in drugega pododstavka je daljše, če potekajo revizije, pritožbeni postopki, 

pravni spori ali prijava terjatev v zvezi z dodeljenimi sredstvi, vključno s primeri iz člena 

II.27.7. V takšnih primerih mora upravičenec hraniti dokumentacijo, dokler revizije, pritožbeni 

postopki, pravni spori ali prijava terjatev niso zaključeni. 

 
II.27.3 Obveznost zagotavljanja informacij 

 
Kadar se pregled, revizija ali ocenjevanje prične pred izplačilom razlike, mora upravičenec 

koordinator zagotoviti vse informacije, vključno z informacijami v elektronski obliki, ki 

jih zahteva Agencija/Komisija oziroma katerikoli drug zunanji organ, ki ga pooblasti. Kjer je 

to primerno lahko Agencija/Komisija zahteva zagotovitev takšnih informacij neposredno od 

upravičenca. 

 
Kadar se pregled ali revizija začne pred izplačilom razlike, mora takšne informacije 

zagotoviti zadevni upravičenec. 

 
V primeru, da zadevni upravičenec ne izpolni obveznosti iz prvega in drugega pododstavka, 

lahko Agencija/Komisija upošteva: 

(a) kot neupravičene vse stroške, ki jih upravičenec ne utemelji zadostno s predložitvijo 

ustreznih podatkov; 

(b) kot neustrezne vse prispevke na enoto, enotne ali pavšalne prispevke, ki jih upravičenec 

zadostno ne utemelji s predložitvijo ustreznih podatkov. 

 
II.27.4   Ogledi na terenu 

 
Med ogledom na terenu morajo upravičenci osebju Agencije/Komisije in zunanjemu osebju, 

ki ga le-ta pooblasti, omogočiti dostop do lokacij in prostorov, kjer se projekt izvaja oziroma, 

kjer se je projekt izvajal, in do vseh potrebnih informacij, vključno z informacijami v 

elektronski obliki. 

 
Zagotoviti morajo, da so informacije v času ogleda na terenu na voljo takoj in da se zahtevane 

informacije predajo  v ustrezni obliki.
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Če zadevni upravičenec zagotovitev dostopa do lokacij, prostorov in informacij zavrne v skladu s 

prvim in drugim pododstavkom, lahko Agencija/Komisija upošteva: 

(a) kot neupravičene vse stroške, ki jih upravičenec ne utemelji zadostno s predložitvijo 
ustreznih podatkov; 

(b) kot neustrezne vse prispevke na enoto, enotne ali pavšalne prispevke, ki jih upravičenec 
zadostno ne utemelji s predložitvijo ustreznih podatkov. 

 
II.27.5   Kontradiktorni postopek revizije 

 
Na osnovi zaključkov, ugotovljenih med revizijo, se bo pripravilo začasno poročilo (“osnutek 

revizijskega poročila”). To poročilo bo Agencija/Komisija ali njen pooblaščeni predstavnik 

poslal zadevnemu upravičencu, ki bo imel od prejema poročila 30 dni časa za predložitev 

pripomb. Končno poročilo (“končno revizijsko poročilo”) bo zadevnemu upravičencu 

poslano v roku 60 dni od izteka roka za oddajo pripomb. 

 
II.27.6   Učinek ugotovitev revizije 

 
Na podlagi končnih ugotovitev revizije, lahko Agencija/Komisija sprejme ukrepe, za katere 

meni, da so potrebni, vključno z izterjavo, v času izplačila razlike ali po izplačilu razlike, pri 

čemer je izterjan del ali celotni znesek plačil, ki jih je izplačala, v skladu s členom II.26. 

 
V primeru končnih ugotovitev revizije, ki je opravljena po izplačilu razlike, bo izterjani znesek 

enak razliki med popravljenim končnim zneskom dodeljenih sredstev, določenim v skladu s 

členom II.25, in celotnim zneskom, ki je bil upravičencem izplačan skladno s sporazumom za 

izvedbo projekta. 

 
II.27.7  Popravek sistemskih ali ponavljajočih se napak, nepravilnosti, goljufij ali kršitev 

obveznosti 

 
II.27.7.1 Agencija/Komisija lahko sprejme vse ukrepe, za katere meni, da so potrebni, 

vključno z izterjavo v času izplačila razlike ali po izplačilu razlike, pri čemer bo 

izterjan del ali celotni znesek plačil, ki jih je izplačala po sporazumu, v skladu s 

členom II.26, če: 

 
(a) je bilo z revizijo drugih dodeljenih sredstev, ki jih je upravičenec prejel pod 

podobnimi pogoji, ugotovljeno, da je upravičenec storil sistemske ali 

ponavljajoče se napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti z 

bistvenim vplivom na ta dodeljena sredstva; in 

 

(b) končno poročilo revizije z ugotovitvami sistemskih ali ponavljajočih se napak, 

nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti upravičenec prejme v roku, 

ki je določen v členu II.27.1. 

 
II.27.7.2 Agencija/Komisija bo določila znesek, ki se mora v skladu s sporazumom 

popraviti:
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(a) kadar je to mogoče in izvedljivo na podlagi stroškov, ki so bili po 

sporazumu neupravičeno prijavljeni. 

 
Za ta namen bo zadevni upravičenec pregledal finančne izkaze, ki so bili 

predloženi skladno s sporazumom, pri čemer bo upošteval ugotovitve in nato 

te izkaze ponovno predložil Agenciji/Komisiji v roku 60 dni od prejema 

končnega poročila revizije, v katerem so bile ugotovljene sistemske ali 

ponavljajoče se napake, nepravilnosti, goljufija ali kršitev obveznosti. 

 
V primeru sistemskih ali ponavljajočih se napak, nepravilnosti, goljufije ali 

kršitve obveznosti, ugotovljenih po izplačilu razlike, bo izterjani znesek 

enak razliki med popravljenim končnim zneskom dodeljenih sredstev, 

določenim v skladu s členom II.25, na podlagi popravljenih upravičenih 

stroškov, ki jih je prijavil upravičenec in jih je odobrila Agencija/Komisija, 

in celotnim zneskom, ki je bil upravičencem izplačan skladno s 

sporazumom za izvedbo projekta; 

 

(b) kadar ni mogoče ali izvedljivo, da bi natančno določili znesek neupravičenih 

stroškov iz sporazuma, z ekstrapolacijo stopnje popravkov za upravičene 

stroške za dodeljena sredstva pri katerih so bile sistemske ali ponavljajoče se 

napake oziroma nepravilnosti ugotovljene. 

 
Agencija/Komisija bo zadevnemu upravičencu uradno sporočila metodo 

ekstrapolacije, ki se bo uporabljala, upravičenec pa bo imel od datuma 

prejema obvestila 60 dni časa, da predloži pripombe in predlaga ustrezno 

utemeljeno alternativno metodo. 

 
Če Agencija/Komisija alternativno metodo, ki jo predlaga upravičenec, 

sprejme, bo o tem zadevnega upravičenca uradno obvestila in popravljene 

upravičene stroške določila z uporabo sprejete alternativne metode. 

 
Če upravičenec ni podal pripomb ali če Agencija/Komisija pripomb ali 

alternativne metode upravičenca ne sprejme, mora Agencija/Komisija o 

tem zadevnega upravičenca uradno obvestiti in popravljene upravičene 

stroške določiti z uporabo metode ekstrapolacije, ki je bila upravičencu 

sporočena na začetku. 

 
V primeru sistemskih ali ponavljajočih se napak, nepravilnosti, goljufije ali 

kršitve obveznosti, ugotovljenih po izplačilu razlike, bo izterjani znesek 

enak razliki med popravljenim končnim zneskom dodeljenih sredstev, 

določenim v skladu s členom II.25, na podlagi popravljenih upravičenih 

stroškov po ekstrapolaciji in celotnim zneskom, ki je bil upravičencem 

izplačan skladno s sporazumom za izvedbo projekta; ali 

 
(c) kadar neupravičeni stroški ne morejo služiti kot podlaga za določitev zneska, 

ki ga je treba popraviti, z uporabo pavšalnega popravka do največjega zneska 

dodeljenih sredstev, določenih v členu I.3  ali  delu tega 
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člena, ob upoštevanju načela sorazmernosti. 

 
Agencija/Komisija bo zadevnemu upravičencu uradno sporočila pavšal, ki 

se bo uporabljal, upravičenec pa bo imel od datuma prejema obvestila 60 

dni časa, da predloži pripombe in predlaga ustrezno utemeljen alternativen 

pavšal. 

 
Če Agencija/Komisija alternativni pavšal, ki ga predlaga upravičenec, 

sprejme, bo o tem zadevnega upravičenca uradno obvestila in vsoto 

dodeljenih sredstev popravila z uporabo sprejetega alternativnega pavšala. 

 
Če upravičenec ni podal pripomb ali če Agencija/Komisija pripomb ali 

alternativnega pavšala ne sprejme, mora Agencija/Komisija o tem 

zadevnega upravičenca uradno obvestiti in znesek dodeljenih sredstev 

popraviti z uporabo pavšala, ki je bil upravičencu sporočen na začetku. 

 
V primeru sistemskih ali ponavljajočih se napak, nepravilnosti, goljufije ali 

kršitve obveznosti, ugotovljenih po izplačilu razlike, bo izterjani znesek 

enak razliki med popravljenim končnim zneskom dodeljenih sredstev po 

popravku s pavšalom in celotnim zneskom, ki je bil upravičencem izplačan 

skladno s sporazumom za izvedbo projekta. 

 
II.27.8   Nadzor in inšpekcijski pregledi urada OLAF 

 
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko izvaja preiskave, vključno s pregledi in 

inšpekcijami na terenu, v skladu z določbami in postopki, določenimi v: 

 
i. Uredbi (ES) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 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; in 

 
ii. Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. 11. 1996 o pregledih in inšpekcijah na 

terenu, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred 

goljufijami in drugimi nepravilnostmi z namenom ugotovitve, ali je prišlo do goljufije, 

korupcije oziroma kakršnihkoli drugih nezakonitih dejanj, ki vplivajo na finančne interese 

Unije v zvezi s tem sporazumom. 

 
II.27.9   Pregledi in revizije s strani Komisije in Evropskega računskega sodišča 

 
Evropska komisija in Evropsko računsko sodišče imata za namene pregledov in revizij enake 

pravice kot Agencija/Komisija, predvsem pravico do dostopa. 


