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Izvajanje kontrola na kraju samem

• Kontrola pred odobritvijo vloge.

• Kontrola pred izplačilom zahtevka oziroma kontrola pred zadnjim izplačilom 
zahtevka oz. ob zaključku investicije.

• Naknadna kontrola (kontrola po zaključku investicije).

• Ponovna oz. dopolnilna kontrola.



Preverjanje na kraju samem

Kontrola pred odobritvijo vloge
• Ali je dejansko stanje na kraju samem takšno, kot je navedeno v prijavnem obrazcu in v poslovnem načrtu ter ali je vlagatelj že pričel izvajati 

aktivnosti, ki so predmet vloge.

Kontrola pred izplačilom zahtevka oziroma kontrola pred zadnjim izplačilom zahtevka oz. ob zaključku investicije
• Ali je investicija izvedena v skladu s prijavnim obrazcem in ostalo dokumentacijo,
• ali so izvedena vsa dela oziroma vse aktivnosti, ki so navedene v poročilu o opravljenem delu,
• ali je investicija označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Operativnega programa za izvajanje 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020,
• ali upravičenec za naložbo, za katero je prejel podporo, vodi predpisano dokumentacijo.

Naknadna kontrola (kontrola po zaključku investicije)
• Ali upravičenec še vedno izpolnjuje obveznosti iz odločbe in pogoje iz javnega razpisa, na katerem je dobil nepovratna sredstva.

Ponovna oz. dopolnilna kontrola
• Če kontrola na kraju samem ni bila opravljena v skladu s priročnikom 

oz. da na kraju samem niso bila preverjena vsa dejstva, ki opisujejo dejansko stanje,
• sum nepravilnosti oz.  prijava tretjih oseb,
• če je na zahtevo vsebinske službe potrebno še dodatno preverjanje dejanskega stanja na kraju samem.



Izbor za kontrolo na kraju samem

• Preverjanja zahtevkov na kraju samem pred zadnjim izplačilom sredstev oziroma 
ob zaključku operacije se izvajajo v najmanj petih odstotkih vseh odobrenih 
operacij v tekočem koledarskem letu.

• V primeru, da je število oddanih vlog na razpisu manjše od 30, se izvede 100 % 
kontrola na kraju samem. 

• V posameznem  koledarskem  letu se izvedejo naknadne kontrole, ki  zajemajo  
vsaj  1 %  izdatkov  za  naložbene  operacije,  za katere  še  vedno  veljajo  5 oz. 10 
letne obveznost.


