
 

 
 
 
 
Evropska komisija, B-1049 Bruselj – Belgija. Telefon: +32 22991111. 
Namenski poštni predal: AGRI-FINANCIAL-AUDIT@ec.europa.eu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

EVROPSKA KOMISIJA 
GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 
  
 
Direktorat H. Revizijska zagotovila in revizija 
H.5 Revizijska zagotovila in finančna revizija  

Bruselj, 20. septembra 

agri.ddg3.h.5(2017)3885920-rev1 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 3 K SMERNICI ŠT. 2 

Metodologija za ponovna preverjanja na kraju samem           

 

Vsebina 

1. ČASOVNI NAČRT ZA PONOVNA PREVERJANJA NA KRAJU 

SAMEM ...................................................................................................................... 2 

2. OPRAVLJANJE KONTROL NA KRAJU SAMEM ................................................. 2 

2.1. Standardi kontrol za preverjanje parcel ............................................................. 3 

3. NAJNIŽJE STOPNJE KONTROLE ........................................................................... 4 

4. KLJUČNE IN POMOŽNE KONTROLE ................................................................... 4 

5. VRSTA, ČASOVNI RAZPORED IN OBSEG REVIZIJSKIH 

POSTOPKOV ZA POTRDITEV ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI 

TRANSAKCIJ ............................................................................................................. 5 

 



2 
 

 

1. ČASOVNI NAČRT ZA PONOVNA PREVERJANJA NA KRAJU SAMEM  

Certifikacijski organ mora ustrezno načrtovati svoja preverjanja na kraju samem, pri 

čemer upošteva časovne omejitve, ki veljajo za določene vrste preverjanj. Pravočasno 

ponovno preverjanje pregledov plačilne agencije na kraju samem, ki ga izvede 

certifikacijski organ, je bistveno za ukrepe, vezane na površino. Certifikacijski organ 

presodi, kdaj je najbolje, da se ti pregledi izvedejo.  

Pri ukrepih EKSRP ne-IAKS časovno načrtovanje preverjanj na kraju samem običajno ni 

težava. Certifikacijski organ ima tako več manevrskega prostora, da se odloči, kdaj bodo 

ta preverjanja dejansko izvedena. Certifikacijski organ mora upoštevati smernice za 

preglede na kraju samem in meritev površin (ref. DSCG/2014/32 – FINAL REV 2). 

Posebno pozornost je treba nameniti ukrepom (zlasti ukrepom EKJS ne-IAKS), pri 

katerih ponovna izvedba morda ni mogoča zaradi njihovih značilnosti. V takih primerih 

lahko certifikacijski organ preuči naslednji možnosti: 

• hkratno izvedbo svojih pregledov s kontrolo, ki jo izvaja plačilna agencija 

(spremljanje kontrole) iz člena 7(3) Uredbe (EU) št. 908/2014,  

• ali naknadno izvedbo s ponovnim preverjanjem dokazil, ki ni časovno 

omejeno in lahko poteka kadar koli, tudi po izvedbi plačil.  

Certifikacijski organ mora v svoji revizijski strategiji opredeliti možnosti, ki jih je 

uporabil. 

Če se uporabi strokovno znanje, ki je na voljo v plačilni agenciji ali katerem koli 

zunanjem organu, mora certifikacijski organ zagotoviti, da je načrtovanje usklajeno z 

načrti plačilne agencije ali navedenih drugih organov. Če plačilna agencija izvaja 

nadzorne kontrole (kontrole kakovosti), lahko certifikacijski organ spremlja te preglede. 

Če se uporabi delo drugih organov, je treba spoštovati načelo neodvisnosti in delo 

nadzorovati v skladu z veljavnimi standardi (glej tudi oddelek 16.1 te smernice).  

Če zaradi časovnih razlik ugotovitve certifikacijskega organa ne sovpadajo z 

ugotovitvami plačilne agencije, na primer zaradi učinka spreminjajočih se okoljskih in 

vremenskih razmer, mora certifikacijski organ sprejeti sklep o tem, ali se ugotovljene 

razlike lahko razumno pojasnijo ali pa pomenijo neuspeh preizkusa, ter to ustrezno 

dokumentirati.  

2. OPRAVLJANJE KONTROL NA KRAJU SAMEM 

Certifikacijski organ lahko ponovna preverjanja na kraju samem opravi na klasični način 

(z uporabo GPS itd.) ali z daljinskim zaznavanjem („daljinsko odkrivanje“).  

Pri primerjavi rezultatov primarnih pregledov na kraju samem z rezultati ponovnih 

preverjanj veljajo naslednji pogoji: 

• ponovna preverjanja pregledov na kraju samem z daljinskim zaznavanjem 

temeljijo na posnetkih in pogojih v času razlage; 

• če se pregledi na kraju samem z daljinskim zaznavanjem ponovno preverijo s 

klasičnimi pregledi na kraju samem (obiski na terenu), bi se morale upoštevati 

spremembe, ki so nastale v obdobju, ki je preteklo od primarnih pregledov na 

kraju samem/nastanka posnetkov do ponovnega preverjanja; 
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• svetuje se, naj certifikacijski organ uporabi enako dovoljeno odstopanje pri 

meritvah kot plačilna agencija, pod pogojem da so naprave plačilne agencije 

ustrezno potrjene in je dovoljeno odstopanje ustrezno določeno. če se med 

ponovnim preverjanjem uporabljajo druge tehnike merjenja (vključno z drugimi 

dopustnimi vrednostmi) kot pri primarnih pregledih na kraju samem, je treba 

učinek teh drugih tehnik merjenja analizirati in izključiti. 

Poleg tega lahko certifikacijski organ premisli o hitrem obisku na terenu, tudi če plačilna 

agencija hitrega obiska na terenu ni opravila, če dokazi, ki jih je certifikacijski organ 

pridobil na podlagi ponovnega preverjanja z daljinskim zaznavanjem, niso prepričljivi.  

2.1. Standardi kontrol za preverjanje parcel  

Preverjanje, ki ga opravi certifikacijski organ, zajema kmetijske parcele, za katere 

upravičenec zaprosi za pomoč in pri katerih je plačilna agencija opravila začetno 

kontrolo. Certifikacijski organ mora zagotoviti, da se spoštujeta spodnji zahtevi: 

• plačilna agencija je preverila merila za upravičenost vseh prijavljenih parcel, 

kot zahtevajo predpisi EU; 

• ali so bile morebitne razlike, ugotovljene med pregledi na terenu, pravilno 

ekstrapolirane na celotno območje, ki ga zahteva zadevni upravičenec, če je 

plačilna agencija izmerila le vzorec parcel.  

Število parcel, ki jih certifikacijski organ ponovno preveri s pregledom na kraju samem, 

bi moralo biti naslednje: 

• ponovno preveri vse, kar je plačilna agencija storila, potem ko je preveril, da 

delo plačilne agencije izpolnjuje ustrezno zakonodajo, pravila in smernice; 

• od parcel, ki jih je preverila plačilna agencija, naključno izbere najmanj 10 

parcel v primeru kmetijskega gospodarstva s homogenimi parcelami. 

Navedeni pristop naključnega izbora se lahko uporabi pri ukrepih za živali v 

okviru IAKC in računih ipd. v okviru ne-IAKS;  

• izračuna velikost vzorca na ravni transakcij z uporabo običajnih enačb (ki 

ustrezajo vrsti izbora, uporabljenega v drugi fazi). 

Certifikacijski organ mora dosledno uporabljati en pristop od zgoraj navedenih za vse 

transakcije, ki se preizkusijo v zadevni populaciji. Pristop in izbira se pojasnita v 

revizijski strategiji.  

Ponovno preverjanje mora zajeti vse preglede upravičenosti, ki jih je plačilna agencija 

izvedla, ali preglede, ki bi jih morala izvesti. Ponovna preverjanja shem/ukrepov na 

podlagi površine ne smejo biti omejena zgolj na ponovno meritev.  

Odklon se najprej izračuna na ravni transakcije (neto odklon za transakcijo; 

certifikacijski organ lahko pobota previsoke in prenizke prijave na skupino kmetijskih 

rastlin na ravni sheme za posamezno transakcijo).  Nato pa se vsi odkloni (med tem, kar 

je ugotovil certifikacijski organ, in tem, kar je ugotovila plačilna agencija na ravni 

posamezne sheme; omejeni s plačilnimi pravicami, ki jih ima kmet na voljo, oziroma z 

ravnjo prijavljenih hektarjev za države sheme enotnega plačila na površino ali druge 

sheme na podlagi površine) na shemo/ukrep za preizkušenega upravičenca seštejejo.  

V vseh primerih, v katerih se preveri le vzorec parcel, ki jih je na začetku preverila 

plačilna agencija, bi moral certifikacijski organ ekstrapolirati ugotovljene razlike na 

celotno površino, ki jo je potrdila plačilna agencija na ravni sheme/ukrepa in nato na 
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ravni posameznega upravičenca. Tako ugotovljena stopnja napak vzorca se nato 

projicira/ekstrapolira na raven populacije. Če se certifikacijski organ odloči, da bo 

naključno izbral 10 parcel v primeru kmetijskega gospodarstva s homogenimi parcelami, 

in če se odkrijejo odkloni, lahko certifikacijski organ nato ponovno preveri vse parcele 

zadevnega upravičenca. 

Meritve niso potrebne, če se razmere na terenu niso spremenile glede na izjavo 

upravičenca in posnetke v LPIS. Za daljinsko zaznavanje meritve niso potrebne, če se 

certifikacijski organ strinja s tem, kako je plačilna agencija določila površino.   

 

3. NAJNIŽJE STOPNJE KONTROLE 

Certifikacijski organ bi moral zagotoviti, da plačilna agencija upošteva najnižje stopnje 

kontrole na shemo/ukrep, kot je opredeljeno v sektorski zakonodaji1.  

Če pa obstajajo večje neskladnosti, mora plačilna agencija povečati najnižje stopnje 

kontrole (glej sektorsko zakonodajo). Certifikacijski organ bi moral preveriti, ali plačilna 

agencija ravna v skladu s to zahtevo (kadar je ustrezno).  

4. KLJUČNE IN POMOŽNE KONTROLE 

Merilo za certifikacijski organ morajo biti ključne in pomožne kontrole. Osnovni 

referenčni okvir za certifikacijski organ morajo biti ključne in pomožne kontrole 

dokumentov: 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z neposredno pomočjo – subvencijami na 

podlagi površine, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z navzkrižno skladnostjo, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z upravljanjem pravic do plačila, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s skupinami proizvajalcev in načrti za 

priznanje v sektorju sadja in zelenjave; 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z organizacijami proizvajalcev in 

operativnimi programi v sektorju sadja in zelenjave, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s POSEI – ukrepi za pomoč lokalnim 

kmetijskim proizvodom, 

 

1 Opozoriti je treba, da za večino shem/ukrepov IAKS (razen nekaterih ukrepov v okviru EKSRP IAKS) 

najnižja stopnja kontrole temelji na številu zahtevkov/upravičencev, pri EKSRP ne-IAKS pa na 

izdatkih, ki jih je treba plačati.  
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• ključne in pomožne kontrole v zvezi s POSEI – posebnimi režimi preskrbe, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z zasebnim skladiščenjem, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z ukrepi za informiranje o kmetijskih 

proizvodih in njihovo promocijo, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z ukrepi za razvoj podeželja v obdobju 

2014–2020, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s shemo šolskega mleka, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s posebnim ukrepom za manjše egejske 

otoke – ukrepi za pomoč lokalnim kmetijskim proizvodom, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s posebnim ukrepom za manjše egejske 

otoke – posebnimi režimi preskrbe, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi z ukrepi prostovoljne vezane podpore za 

živino, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s podpornim programom za vino za ukrep 

destilacije stranskih proizvodov, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s podpornim programom za vino za 

naložbeni ukrep, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s podpornim programom za vino za ukrep 

promocije, 

• ključne in pomožne kontrole v zvezi s podpornim programom za vino za ukrep 

prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov. 

5. VRSTA, ČASOVNI RAZPORED IN OBSEG REVIZIJSKIH POSTOPKOV ZA POTRDITEV 

ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ 

Nekatere elemente zakonitosti in pravilnosti bi bilo mogoče preveriti na bolj učinkovit in 

uspešen način s preizkušanjem sistema notranjih kontrol in preizkušanjem skladnosti 

(vključno s preizkusom kontrol). Ti elementi (seznam ni izčrpen) so lahko: 

- izvajanje ustreznega sistema sankcij (znižanja/izključitve/kazni), 

- izračun in dodelitve plačilnih pravic, 

- ločitev dolžnosti in odgovornosti, inšpektorji, ki izvajajo pregled na kraju 

samem, ne smejo sodelovati v upravnih pregledih iste operacije. 

- navzkrižna preverjanja v IAKS in LPIS (glej metodologijo za navzkrižne 

preglede populacij IAKS in celovitost podatkov), 
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- posodobitev in vzdrževanje LPIS. 


