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I. Priprava vloge

1. Prijavni obrazec

1.1 Izjave vlagatelja 
� datum, podpis in žig

1.2 Finančni podatki o operaciji

1.2 Finančna konstrukcija naložbe

1.3 Dinamika črpanja sredstev 

1.4 Kazalniki operacije (ESPR 2014 – 2020)



Dokazila

Obvezne priloge: V skladu s 73. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži

vlogi na javni razpis za podporo v naložbe klasične akvakulture in brez katerih se v

skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi:

1. Dokazilo o registraciji podjetja
2. Dokazilo o velikosti in povezanosti podjetja
3. Dokazilo o finančnem poslovanju podjetja

4. Dokazilo o finančni pokritosti naložbe – Izjava o finančni pokritosti naložbe
ESR 2007 – 2013 - Pozivanja (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Vlagatelj ni zagotovil sredstev za celotno investicijo,

• Izjava o finančni pokritosti navaja vlagateljev projekt, ki je v nasprotju z navedenim 

projektom v prijavnem obrazcu

ESPR 2014 -2020:
� vlagatelj mora zagotoviti sredstva za celotno zaprtje finančne konstrukcije 

projekta

5. Dokazilo o že dodeljenih javnih sredstvih (ESPR 2014 – 2020)



6. Dokumentacija za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih ter 
pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo 
objektov ali nakup opreme v objektih
ESR 2007-2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Investicija ni razporejena in opredeljena v skladu s priloženim seznamom opravičljivih 

stroškov, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

• Niso predložene skice in/ali slike opreme ter lokacijo naložbe (npr: št. parcele, karta, 

skica, opis, naslov), ki je vezana na predračun.

• Projektna dokumentacija (gradbeno-tehnična) ni priložena v celoti, skladno z 

gradbenim dovoljenjem.

ESPR 2014-2020:
� V primeru naložbe v opremo ali obnove mora biti gradbeno dovoljenje ali

uporabno dovoljenje pravnomočno najkasneje na dan oddaje vloge na JR. V
primeru novogradenj pa mora biti uporabno dovoljenje pravnomočno
najkasneje na dan oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

� V vseh primerih gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kadar je bilo
za naložbo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje se priloži:



- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- Projekt za izvedbo del (PZI).

7. Vodna pravica
ESR 2007-2013 - Pozivanje (ugotovljene nepravilnosti) npr.:

• Vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu vodnega dovoljenja oz. koncesije;

• Potrdilo o plačilu ne vsebuje žiga in podpisa banke.

8. Dokazilo o lastništvu nepremičnin (objektov, zemljišč)
ESR 2007-2013 - Pozivanje (ugotovljene nepravilnosti) npr.:

• Najemna pogodba ne zagotavlja sledljivosti z gradbenim dovoljenjem – iz overjene 

pogodbe ni mogoče razbrati objekta oziroma predmeta investicije;

• Soglasje lastnika nepremičnine navaja vlagateljev projekt, ki je v nasprotju z navedenim 

projektom iz prijavnega obrazca.

• Najemna pogodba ni overjena,

• Najemna pogodba ne zajema časovnega okvirja kot ga zahteva javni razpis.



ESPR 2014 – 2020
• Zemljiškoknjižni izpisek oz. kopijo potrdila o vložitvi predloga za vpis  lastninske 

pravice v zemljiško knjigo;

• Če je vlagatelj solastnik mora poleg zemljiškoknjižnega izpiska priložiti še 
overjeno pooblastilo solastnika(-ov), za izvedbo naložbe.

• Če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine mora poleg zemljiškoknjižnega 
izpiska priložiti še:

- Kopijo overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za
obdobje najmanj 10 let po datumu ob oddaji vloge;

- Kopijo overjenega soglasja lastnika(-ov) ali solastnika (-ov), da naložba ni v
nasprotju s pogodbo;

- Izkazati mora pravico graditi (v primeru gradnje)

• Izjava lastnika nepremičnine, na kateri se izvaja naložba, niso predmet sklepa o
izvršbi na nepremičnino.



9. Predračunska vrednost naložbe
ESR 2007-2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Ni jasno razvidno ali je predračun za plovilo že del pogodbe,

• Splošni stroški niso natančno specificirani,

• Ponudbe niso natančno specificirane po elementih,

• Ponudbe niso pridobljene v istem časovnem obdobju, 

• Vrednosti ponudb med seboj zelo odstopajo.

ESPR 2014-2020:
� Tri primerljive ponudbe, pridobljene od neodvisnih ponudnikov, katerih 

vrednost je višja od 3.000 eurov,
� Vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
� Ponudbe so primerljive, ker je upravičenec vsem možnim ponudnikom poslal 

enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje. Če ponudba 
ne vsebuje minimalnim pogojev, je vlagatelj ne sme izbrati.



10. Dokazilo o vpisu v centralni register akvakulture in komercialnih ribnikov
ESR 2007-2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Koordinate se ne ujemajo z vodnim dovoljenjem.

ESPR 2014 – 2020:
• Ob vlogi vlagatelj priloži kopijo v CRA pri UVHVVR,
• Kopijo letnih poročil iz CRA iz katerih so razvidni podatki vlagatelja o staležu in 

proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oz. od začetka proizvodnje

11. Dokazilo o odobritvi proizvodnje (UVHVVR)
ESPR 2014-2020:
� Obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, ima status odobrene proizvodnje

obratu akvakulture pri UVHVVR, razenj novogradnje, za katere se pridobi
status/dokazilo odobrene proizvodnje akvakulture v obratu pred zaključkom
naložbe.



12. Vpliv naložbe na okolje
ESPR 2014-2020:
• Okoljevarstveno soglasje ali
• Sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben,
• Naravovarstveno soglasje (npr. Natura 2000, zavarovana območja in območja 

naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena).



13. Poslovni načrt
OPR 2007-2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Podatki niso usklajeni s poslovnim načrtom, prijavnim obrazcem in celotno vlogo,

• Finančni tok ni prikazan za obdobje petih let po zaključku investicije,

• Finančni podatki niso realni,

• Poslovni načrt ni narejen skladno z predpisano metodologijo izdelave poslovnega 

načrta.

ESPR 2014-2020:
• Poslovni načrt mora temeljiti na primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in 

odhodkih in ostalih realnih podatkih,
• Pravilni izračun neto sedanje vrednosti,
• Prodajne cene in količine morajo biti primerno utemeljene,
• Stroški dela ne smejo biti nižji kot jih določa predpis, ki ureja minimalno 

plačo,
• Poslovni načrt mora biti skladen z kazalniki rezultatov, merili in celotno vlogo,
• Poslovni načrt mora biti pripravljen v skladu z metodologijo priprave 

poslovnega načrta.



14. Dovoljenje za vzrejo tujerodnih vrst
15. Izjava o rabi prodajalne
16. Izjava o rabi strojne opreme, transportnih sredstev in plovil
17. Izjava o izvajanju naložbe
18. Začetek nastalih stroškov
19. Izjava vlagatelja o fizikalnem čiščenju vode v hladnovodnem obratu akvakulture
20. Izjava vlagatelja, da ima v toplovodnem obratu akvakulture izlovno jamo oziroma 
bazen
21. Izjava vlagatelja o zaščiti pred plenilci
22. Študija izvedljivosti
ESPR 2014 – 2020:
� Vlagatelj, ki se začne ukvarjati z dejavnostjo akvakulture, v primeru kadar znesek

naložbe presega 50.000 eurov brez DDV, predloži študijo izvedljivosti, ki zajema
tudi presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na
okolje.

23. Strokovno mnenje zavoda za ribištvo
24. Dokazilo za uveljavljanje stroškov davka na dodano vrednost



II. Javljanje sprememb po izdani odločbi o odobritvi sredstev

• Upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije
utemelji in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP.

• V skladu z tretjim odstavkom 111. člena Uredbe, se v primeru, kadar
upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo, lahko ARSKTRP podaljša rok za vložitev zahtevka
za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je
določen v javnem razpisu.



III. Priprava zahtevkov za izplačilo sredstev

1. Tri ponudbe za dela in storitev
ESR 2007 – 2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Ponudba bistveno višja od ostalih ponudb - neprimerljivost ponudb;

• Zaradi neprimerljivosti ponudb je upravičenec bil pozvan, da sestavi tabelo po 

posameznih sklopih za vse tri ponudbe;

• Originalni predračun nima žiga in podpisa,

• Za opremo upravičenec ni predložiti, tehnične in garancijske liste ter prevod,

• Ponudbe niso specificirane po enotah.

ESPR 2014-2020:
� Končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil pogodbe ali naročil

opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da je razvidno
povpraševanje, prejete ponudbe odločitev za nakup in utemeljitev izbora.
Če ponudba ne vsebuje minimalnim pogojev, je vlagatelj ne sme izbrati.



2. Originalni računi z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
ESR 2007 – 2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Konto kartico, ki dokazuje sledljivost finančnega toka,

• Upravičenec pozvan, da poda prilogo k računu, ki navaja da je del predmetnega 

računa že plačan,

• Originalni račun nima žiga in podpisa,

• Za opremo k računu niso bili predloženi tehnični in garancijski listi ter prevod.

ESPR 2014-2020:
Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži:
• Izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni elektronski in e-računi,
• Izvirna dokazila o plačilu,
• Računi ali račun s specifikacijo, iz katerega so razvidni vsaj serijska številka, 

tip stroja ali opreme in nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so 
naložbe v strojno in transportno opremo.



3. Začasne in končne gradbene situacije
ESR 2007 – 2013 - Pozivanje (ugotavljanje nepravilnosti) npr.:

• Gradbene situacije niso skladne s projektantskim predračunom iz vloge,

• Gradbene situacije niso podpisane in žigosane s strani izvajalca del, glavnega 

nadzornika in naročnika/upravičenca.

• Končna gradbena situacija ni povzetek vseh začasnih gradbenih situacij (količine in cene 

po postavkah).

ESPR 2014-2020: 
• Kadar gre za graditev objektov vlagatelj predloži začasne in končne gradbene

situacije, ki jo potrditjo (podpis in žig) pooblaščeni nadzorni organ, izvajalec
del in upravičenec z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu ter gradbene situacije
morajo vsebovati natančno specifikacijo del (cena na enoto, količina).

• Fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet niso naložbe ali
nadomestila,



• Fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo
opreme, ki je predmet vgradnje v primeru operacij, katerih predmet so
naložbe, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se jo po končani naložbi ne
more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med
preverjanjem na kraju samem ni več dostopa)

• Knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki jo
mora hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri
operacijah, katerih predmet so gradnje.



4. Pravnomočno uporabno dovoljenje in vpis lastništva nepremičnine (ESPR 
2014 2020):
• V primeru naložbe v objekte upravičenec predloži pravnomočno uporabno

dovoljenje in projekt izvedenih del (PID). V primeru naložbe v opremo ali
investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, upravičenec predloži
pravnomočno uporabno dovoljenje, kadar je to potrebno.

• V primeru nakupa zemljišča vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo.

5. Nakup strojne in transportne opreme (ESPR 2014 – 2020):
• za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti, 

upravičenec dokumente, ki to izkazujejo  predloži na zahtevo ARSKTRP,
• Račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so razvidni vsaj serijska številka, tip 

stroja ali opreme.
• Izjava o vključitvi strojne in transportne opreme v proizvodnji proces.



IV. Spremljanje po zaključku operacije

1.  Vodenje ločenega računovodstva ali ločeno računovodsko kodo
• Poročati od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma 

zadnjega izplačila sredstev,
2.  Register osnovnih sredstev oziroma podobno knjigovodsko evidenco 

- opis predmeta operacije, 
- lastništvo predmeta operacije, 
- nabavna vrednost predmeta operacije, 
- stanje in gibanje predmeta operacije.

3. Izpolnjevanje vrednosti kazalnikov in meril operacije
• Kazalnike mora upravičenec izpolnjevati naslednja tri koledarska leta po

zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo o uresničevanju obveznosti upravičenec
pošlje do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.
Prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto.



• Če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javnem razpisu pridobil točke iz
naslova meril 1. Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja,
prihodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega gojitve, postanejo ta
merila obveznosti upravičenca še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

• V času izvajanja in še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme
biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15 in 38/16).



V.  Izpolnjevanje kazalnikov, meril in ostalih zahtev ter sankcije

Tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora upravičenec
izpolnjevati vsaj 80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata,
načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
• Sprememba proizvodnje akvakulture,
• Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov, 
• Sprememba čistega dobička v tisočih eurov in 
• V primeru ekološke vzreje vodnih organizmov, sprememba obsega ekološke 

proizvodnje akvakulture v tonah

Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti rezultatov kazalnikov 
mora v proračun RS vrniti izplačana sredstva, in sicer:
• 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti 

vsakega posameznega  kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;



• 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov 
vrednosti vsakega posameznega  kazalnika rezultata, načrtovanega v 
poslovnem načrtu,

• vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega 
posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.

Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti rezultatov 
ohranjanja ali ustvarjanja delovnih mest mora v proračun RS vrniti izplačana 
sredstva, in sicer:
• vsa izplačana sredstva, če ne ohrani delovnih mest, zaradi pridobitve 

podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je navedel 
v vlogi. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;

• 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 50 odstotkov                  
ustvarjenih delovnih mest, kot jih je navedel v vlogi. Število delovnih 
mest mora biti izraženo v EPDČ.



Upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja 
obveznosti označevanja:
• po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo, 
• po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije 

vrne po 10 odstotkov skupnih izplačanih sredstev.

Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije mora v proračun RS vrniti izplačana 
sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
• po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev, 
• po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, 
• po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in 

skupno višino izplačanih sredstev.

Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za 
operacije, določijo sankcije in sicer:
• po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo, 
• po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev. 


