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Zadeva: Navodilo o spremembi roka hrambe dokumentacije za operacije 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 

I. Uvodni del

V skladu z določbo 90. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006 je treba zagotoviti, da ostanejo vsi 
spremni dokumenti glede izdatkov in revizij operacij evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2007-2013 (v nadaljevanju: operacije EKP 2007-2013), dostopni 
Evropski komisiji in Evropskemu računskemu sodišču še v obdobju treh let po zaključitvi 
operativnega programa. Zaključitev operativnega programa določi Evropska komisija skladno s 
členi 90(1)(a) in 89(5)  Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

Evropska komisija je Republiko Slovenijo, Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja obvestila o datumih zaključitve operativnih programov, od katerih 
začne teči triletni rok za hrambo dokumentacije na operacijah EKP 2007-2013 in so sledeči:
- z dnem 10. 12. 2018 za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v 
nadaljevanju: OP RČV 2007-2013), Evropski socialni sklad (v nadaljevanju: ESS),
- z dnem 8. 8. 2018 za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RR 2007-2013), Evropski sklad za regionalni razvoj (v 
nadaljevanju: ESRR) in  
- z dnem 9. 8. 2018 za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP ROPI 2007-2013), Kohezijski sklad (v nadaljevanju:
KS).

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) ima v pogodbah o 
sofinanciranju operacij EKP 2007-2013 oziroma v navodilih, ki so sestavni del teh pogodb, 
vsebovana določila o hrambi dokumentacije. Pogodbena določila glede hrambe dokumentacije 
na vseh operacijah EKP 2007-2013 niso povsem identična zaradi samostojnega delovanja 
resornih področij šolstva in športa ter področij visokega šolstva in znanosti v obdobju do leta 
2012, ko je prišlo do institucionalne združitve Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: 
MŠŠ), Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MVZT) in 
Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: MK) pod okrilje Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. Za vse operacije iz področja pravnega prednika MŠŠ v celotnem obdobju od 
2007 do 2015 in operacije iz področja pravnega prednika MVZT v obdobju od 2013 do 2015 je 
tako v pogodbah in navodilih, ki so sestavni del teh pogodb, vsebovano določilo o tem, da je rok 
hrambe dokumentacije do dne 31. 12. 2020, pri čemer pa lahko ministrstvo navodila spremeni 
oziroma dopolni, o tem pa je dolžno seznaniti upravičence. Za operacije iz področja pravnega 
prednika MVZT za obdobje od 2007- 2013 so v pogodbah oziroma v navodilih vsebovana 
določila o tem, da je rok hrambe dokumentacije do dne 31. 12. 2020 ali o tem, da je 
upravičenec dolžan dokumentacijo hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še 10 let po 
izpolnitvi pogodbenih obveznosti, pri čemer pa lahko ministrstvo pred iztekom roka ta rok 
podaljša. 



MIZŠ v zvezi z zgoraj navedenim ugotavlja, da je na podlagi 90. člena Uredbe (ES) št. 
1083/2006 in na podlagi obvestila Evropske komisije o datumih zaključitve operativnih 
programov, treba spremeniti rok hrambe dokumentacije za vse operacije EKP 2007-2013 in ga 
izrecno opredeliti, kar je skladno z določili pogodb o sofinanciranju operacij EKP 2007-2013 
oziroma navodili, ki so sestavni del teh pogodb, saj ima ministrstvo na podlagi le-teh pravico, da 
navodila, tudi o roku hrambe dokumentacije, spremeni oziroma da rok hrambe dokumentacije 
pred iztekom roka spremeni in o tem obvesti upravičence.

II. Sprememba roka hrambe dokumentacije za operacije evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2007-2013

Določila o rokih za hrambo dokumentacije na operacijah EKP 2007-2013, ki so vsebovana v:  

- Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS (PU 3.1, PU 3.2, PU 4.1, 
PU 4.2), št. 54450-1/2008/1, ver. 1.0 z dne 29. 1. 2008 s spremembami, 
- Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za izvajanje operacij ESS (PU 
1.1, PU 1.3, PU 1.4, PU 3.3), št. 544-2/2013,  ver. 1.0 z dne 9. 1. 2013 s spremembami, 
- Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESRR (PU 2.1, PU 3.1 in PU 
3.3), št. 54451-5/2008/1, ver. 1.0 z dne 1. 8. 2008 s spremembami,
- Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za izvajanje operacij ESRR 
(PU 1.1, PU 2.2 in PU 2.3), št. 544-2/2013, ver. 1.0 z dne 12. 2. 2013 s spremembami, 
- Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij Kohezijskega sklada, št. 54453-
2/2011, ver. 1.0 z dne 8. 7. 2011 s spremembami, 
- in ostalih navodilih k pogodbam oziroma v pogodbah o sofinanciranju operacij ESS na PU 1.1, 
PU 1.3, PU 1.4, PU 3.3  in operacij ESRR na PU 1.1, PU 2.2 in PU 2.3 pravnega prednika 
MVZT,

in glasijo na to, da je upravičenec dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo dokumentacije 
do dne 31. 12. 2020 ali na to, da je upravičenec dolžan dokumentacijo povezano z operacijo
hraniti v skladu z veljavno zakonodajo (90. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006) oziroma še 10 let 
po izpolnitvi pogodbenih obveznosti, 

se na podlagi 90. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006 in obvestila Evropske komisije o datumih 
zaključitve operativnih programov spremenijo tako, da se roki hrambe dokumentacije sedaj 
glasijo:

- »do vključno dne 10. 12. 2021« za vse operacije, sofinancirane iz naslova OP RČV 2007-2013 
(ESS),
- »do vključno dne 8. 8. 2021« za vse operacije, sofinancirane iz naslova OP RR 2007-2013 
(ESRR) in  
- »do vključno dne 9. 8. 2021« za vse operacije, sofinancirane iz naslova OP ROPI 2007-2013 
(KS).

V skladu s členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 se triletno obdobje prekine v primeru 
sodnega postopka ali na ustrezno utemeljeno zahtevo Evropske komisije.

Zgoraj opredeljeni triletni roki hrambe za operacije EKP 2007-2013 ne vplivajo na morebitne 
daljše roke hrambe, določene z drugimi veljavnimi nacionalnimi predpisi.

Vsa ostala določila, ki ne posegajo v rok hrambe dokumentacije ostanejo nespremenjena.
                                                                                       
     



                           
                                                                                           prof. dr. Simona Kustec 

                                                                                          MINISTRICA
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