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Informativna priloga: Opis dokazil ob zahtevku 

 

 

 Računi 

Uredba: 1. in 7. točka šestega odstavka ter sedemnajsti odstavek 102. člena in šesti odstavek 90.f člena 

Uredbe 

Za koga velja: za vse upravičence. 

 

Vsi računi se morajo glasiti na upravičenca.  

 

Na računu mora biti upravičen strošek opisan tako, da ga je mogoče nedvoumno povezati z dejavnostjo iz Priloge 

12 Uredbe, ki je predmet podpore. V primeru nakupa opreme, strojev in naprav mora upravičenec zahtevku za 

izplačilo sredstev priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so razvidni najmanj serijska številka in tip 

stroja ali opreme in nazivna moč, ter dobavnice, transportne liste ali druga dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme 

ali mehanizacije.  

 

Če se naložba ne izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis, mora upravičenec zahtevku 

za izplačilo sredstev priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri določitvi višine 

upravičenega stroška se upošteva ponudba z najnižjo ceno. 

 

Upravičenec priloži račune in ostala dokazila kot skenogram oziroma v elektronski obliki. 

 

 

 Izjava o neizterljivosti DDV 

Uredba: 2. točka šestega odstavka 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki uveljavljajo DDV kot upravičen strošek. 

 

Upravičenec do podpore v skladu z 2. točko šestega odstavka 102. člena Uredbe ni upravičen do povračila 

stroška davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), če gre za upravičenca,:  

– ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v zvezi s temi 

dejavnostmi identificiran za namene DDV, oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira 

za namene DDV; 

– ki je upravičenec do podpore, je identificiran za namene DDV, oziroma se lahko po predpisih o DDV 

prostovoljno identificira za namene DDV, v višini odbitnega deleža.  

 

Upravičenec (na primer javni zavod kot pravna oseba javnega prava), ki v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, nima 

pravice do odbitka DDV in želi uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri naložbi, mora zahtevku za izplačilo 

sredstev priložiti skenogram izpolnjene priloge »Izjavo o neizterljivosti DDV«. 

 

 

 Dokazilo o plačilu 

Uredba: 3. točka šestega odstavka 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za vse upravičence. 

 

Upravičenec priloži dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, 

potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba), kot skenogram oziroma v elektronski 

obliki. 
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 Končna gradbena situacija - ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov 

Uredba: 4. točka šestega odstavka 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki vlagajo zahtevek za izplačilo sredstev za ureditev zahtevnih ali manj 

zahtevnih objektov. 

 

Če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov mora upravičenec v elektronski obliki priložiti končno 

gradbeno situacijo v skladu s posebnimi gradbenimi uzancami, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in 

upravičenec. 

 

 

 Vgrajena skrita oprema  

Uredba: 5. točka šestega odstavka 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki vlagajo zahtevek za izplačilo sredstev za naložbo, kjer gre za vgrajeno 

skrito opremo 

 

V primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, 

do katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni več možnega dostopa), mora upravičenec ob 

zahtevku za izplačilo sredstev v elektronski obliki priložiti: 

– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje ter  

– tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje. 

 

 

 Javna naročila  

Uredba: 6. točka šestega odstavka 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika 

 

Če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, mora zahtevku za 

izplačilo sredstev priložiti prilogo: 

– »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe 

Zakona o javnem naročanju-ZJN3«.  

 

 Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške 

Uredba: 9. točka šestega odstavka 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za vse upravičence  

 

Vsi upravičenci morajo priložiti skenogram izpolnjene priloge »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene 

stroške«, katere vsebina se nanaša na že dodeljena javna sredstva za stroške, ki jih upravičenec uveljavlja v 

zahtevku za izplačilo. Izjavo je potrebno podati, če je upravičenec za iste upravičene stroške, kot jih uveljavlja v 

zahtevku za izplačilo, že prejel oziroma še ni prejel nobenih javnih sredstev oziroma je oddal vlogo za iste 

upravičene stroške tudi na kakšen drug javni razpis in je v postopku pridobivanja sredstev iz državnega proračuna 

Republike Slovenije, sredstev Evropske unije, sredstev občinskih proračunov oziroma drugih javnih virov. Tu so 

mišljena tako nepovratna kot tudi povratna sredstva, ki imajo elemente državne pomoči. Vendar pa se pri povratnih 

sredstvih (npr. posojila), v znesek že dodeljenih javnih sredstev ne šteje celotna vrednost posojila, temveč samo 

znesek, ki je v odločbi/pogodbi opredeljen kot državna pomoč. V prilogi »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste 

upravičene stroške« je potrebno vključiti tudi oddane vloge za iste upravičene stroške na druge javne razpise, o 

katerih še ni bilo odločeno.  

 

Če so bila upravičencu dodeljena javna sredstva za iste upravičene stroške od katerekoli institucije, mora v prilogi 

»Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške« navesti institucijo, datum prejetja in višino javnih 

sredstev ter pravno podlago (predpis EU ali nacionalni predpis), na podlagi katere so mu bila dodeljena javna 

sredstva. Kot možne institucije izpostavljamo občine, Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Eko 

sklad – Slovenski okoljski javni sklad, drugi javni skladi Republike Slovenije, Slovenski podjetniški sklad in druge. 
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 Fotografije – izvedba naložbe/označitev vira financiranja 

Uredba: 12. točka šestega odstavka in osemnajsti odstavek 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za vse upravičence. 

 
Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev v elektronski obliki priložiti: 

– vsaj tri fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo 
vsebinsko ali tehnološko celoto, ter  

– fotografije plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table v 
skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma Pravilnikom o označevanju vira 
sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, 
št. 67/18 in 191/20; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o označevanju). 

 

Upravičenec mora v skladu s 14. členom Pravilnika o označevanju označiti vir sofinanciranja v časovnem obdobju 

od vročitve odločbe o pravici do sredstev do zadnjega izplačila sredstev. 

 

 

 Uporabno dovoljenje in projektna dokumentacija izvedenih del 

Uredba: sedmi in osmi odstavek 102. člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki vlagajo zahtevek za izplačilo sredstev za naložbo v ureditev zahtevnih ali 

manj zahtevnih objektov ali naložbo v vzdrževanje, ki je povezano s spremembo namembnosti zahtevnih in 

manj zahtevnih objektov oziroma za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt. 

 

Uporabno dovoljenje 

Če gre za ureditev zahtevnih in manj zahtevnih objektov ali naložbo v vzdrževanje, ki je povezano s spremembo 

namembnosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov ali nakup opreme v obstoječem zahtevnem ali manj 

zahtevnem objektu*, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev: 

– priložiti skenogram veljavnega pravnomočnega uporabnega dovoljenja ali 

– v aplikacijo za elektronsko oddajo zahtevka za izplačilo sredstev vnesti naslednje podatke: 

o datum izdaje uporabnega dovoljenja; 

o št. dokumenta; 

o organ, ki je izdal dokument; 

o datum pravnomočnosti. 
 
*V primeru če je za ta objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti uporabno 
dovoljenje. 
 

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) 

Če gre za ureditev zahtevnih in manj zahtevnih objektov, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev v 

elektronski obliki priložiti PID. 

 

 

 Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa 

Uredba: dvanajsti odstavek 102. člena in 5. točka tretjega odstavka 90.f člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki uveljavljajo prispevek v naravi v obliki lastnega lesa. 

 
Če gre za prispevek v naravi v naravi v obliki lastnega lesa mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev: 

– priložiti odločbo o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja 

sanacijo žledu, in se glasi na upravičenca ali člana kmetije, katere nosilec je upravičenec in obrazec 

»Kontrola sečišč«, ki ga izda ZGS in iz katerega je razvidno, da je bil posek izveden v skladu z odločbo iz 

prejšnje točke ali 

– v aplikacijo za elektronsko oddajo zahtevka za izplačilo sredstev vnesti naslednje podatke: 

o datuma izdaje odločbe o poseku in obrazca »Kontrola sečišč«; 

o št. dokumenta in 

– priložiti popis količine uporabljenega lesa, ki mora biti potrjen s strani Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije ali neodvisnega strokovnjaka gradbene ali lesarske stroke. 
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 Ločeno računovodstvo 

Uredba: drugi odstavek 90.f člena Uredbe 

Za koga velja: za vse upravičence. 

 
Upravičenec mora po izdaji odločbe o pravici do sredstev za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo naložbe, ki 
je predmet podpore iz tega podukrepa, voditi ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in pravili skrbnega računovodenja ali druge ustrezne evidence.  
 
Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti: 

– izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc ali drugih ustreznih evidenc, iz katerega so razvidni vsi poslovni 
dogodki v zvezi z izvedbo naložbe, ki je predmet podpore iz tega podukrepa. 

 
 

 Proizvodnja električne energije za namen prodaje 

Uredba: 2. točka tretjega odstavka 90.f člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki vlagajo zahtevek za izplačilo sredstev za naložbo v proizvodnjo električne 

energije za namen prodaje 

 

Če gre za naložbo v dejavnost iz razreda 35.11 »Proizvodnja električne energije« iz priloge 12 Uredbe, mora 

upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev predložiti: 

– pogodbo o uporabi sistema za proizvodnjo z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki ureja energetiko 

iz katere je razvidno, da gre za prodajo električne energije. 
 
 

 Lokacija naložbe 

Uredba: 3. točka tretjega odstavka 90.f člena Uredbe 

Za koga velja: za vse upravičence. 

 

Sedež ali naslov poslovne enote, kjer se bo izvajala dejavnost, ki je predmet podpore, oziroma lokacija objekta, ki 

je predmet naložbe, mora biti v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev v skladu z uredbo, ki ureja standardno 

klasifikacijo teritorialnih enot.  

 

Upravičenec mora v aplikacijo za elektronsko oddajo zahtevka za izplačilo sredstev vnesti podatke o lokaciji 

(katastrska občina in parcelna številka), kjer je bila izvedena naložba in kjer se bo izvajala dejavnost, ki je predmet 

podpore.  

 

Pogoj se ne uporablja, če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti. 
 
 

 Socialni vidik podjetja 

Uredba: 4. točka tretjega odstavka 90.f člena Uredbe 

Za koga velja: za upravičence, ki so prejeli točke v okviru merila »socialni vidik podjetja« 

 

Upravičenec, ki je pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila »socialni vidik podjetja« mora 

v aplikacijo za elektronsko oddajo zahtevka za izplačilo sredstev vnesti naslednje podatke: 

– številko vpisa,  

– datum vpisa in  

– upravni organ pri katerem je vpisan v evidenco socialnih podjetij ali register invalidskih podjetij ali razvid 

zaposlitvenih centrov;  


