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Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF (Ur. l. RS,
št. 38/2022 z dne 18.3.2022, v nadaljevanju javni razpis)

Pojasnilo

Nekatere priloge so po javnem razpisu obvezne, kar pomeni, da morajo biti priložene,
v nasprotnem primeru vloga ne more biti popolna. Nekatere priloge, ki so vezane na
posamezno merilo, pa niso obvezne, vendar v kolikor je priložena vsebinsko ustrezna
priloga, se točke po merilu dodeli, v nasprotnem primeru ne.

Uporabljene kratice

EPO-elektronski prijavni obrazec

Oznaka
merila

Seznam prilog

Ne/obvezna

Pojasnilo

VSEBINA PRILOGE

00.01

Izjava vlagatelja

obvezna

Izjava vlagatelja je obvezna priloga, ki se avtomatično
generira glede na razpisne pogoje in projekt vlagatelja,
in sicer v zavihku »Izjave«. Navedena priloga mora biti
oddana preko EPO podpisano "Izjavo vlagatelja" je
potrebno skenirati in jo v pdf obliki priložiti k vlogi, v
zavihku "Priloga"/"Izjava vlagatelja".

Obvezna ob oddaji
vloge

Plan likvidnosti je obvezna priloga, ki jo mora vlagatelj
izdelati na predlogi, ki je dostopna na zavihku »Priloge«
v stolpcu tabele »Predloga«, in mora biti oddana preko
EPO v zavihku »Priloga/Plan likvidnosti«. Plan
likvidnosti mora biti ustrezno izpolnjen in oddan v ecxel
obliki v okviru EPO. Izpolnjeni morajo biti vsaj zavihki:
PLAN LIKVIDNOSTI, PLAN POSLOVANJA ZA
PRAVNE OSEBE OZ. PLAN POSLOVANJA ZA
FIZIČNE OSEBE IN OPIS PROJEKTA.

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

01.05

Plan likvidnosti

DOKAZILA V POVEZAVI S SPLOŠNIMI POGOJI

20.01

Bonitetna ocena

obvezna

Bonitetna ocena je obvezna priloga za vlagatelje, ki so
registrirani kot delniška družba, družba z neomejeno
odgovornostjo, družba z omejeno odgovornostjo,
evropsko
gospodarsko
interesno
združenje,
gospodarsko interesno združenje, javni gospodarski
zavod, kmetijska zadruga, komanditna družba,
podružnica tujega podjetja, samostojni podjetnik
posameznik ali zadruga. V kolikor njihova bonitetna
ocena ni vidna na ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti
plačilu pridobiti sam pri isti bonitetni hiši.
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.0080) in mora biti
oddana preko EPO v zavihku »Priloga/Bonitetna ocena«.

20.20

Finančni izkazi

obvezna

Dokazilo Finančni izkazi so obvezna priloga za
vlagatelje, katerih finančni podatki za zahtevano leto niso
razvidni iz sistema Ebonitete.si.
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.0022) in mora biti
oddana preko EPO v zavihku »Priloga/Finančni izkazi«.

20.21

Finančni izkazi: medletni

obvezna

Dokazilo Finančni izkazi - medletni je obvezna priloga, ki
jo Sklad zahteva za potrebe spremljanja poslovanja
vlagatelja. V kolikor se vlagatelj prijavlja na javni razpis v
času, ko finančni izkazi za preteklo leto še niso razvidni
iz javno dostopnih evidenc, mora priložiti finančne izkaze
za preteklo leto. V kolikor se vlagatelj prijavlja na javni
razpis med letom, mora vlagatelj priložiti medletne
finančne izkaze (npr. vlagatelj odda prijavo meseca maja
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2022, zato mora predložiti tekoče letne izkaze s podatki
konca meseca marca).
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.0022) in mora biti
oddana preko EPO v zavihku »Priloga/Finančni izkazi:
medletni/preteklo leto.«
DOKAZILA V POVEZAVI S FINANČNO KONSTRUKCIJO

80.01

Dokazilo
posojilu

o

bančnem

obvezna

Dokazilo o bančnem posojilu je obvezna priloga za
vlagatelje, ki za izvedbo projekta potrebujejo bančno
posojilo, katerega vrednost so vpisali v zavihku »Finančna
konstrukcija« in je skladna tudi s priloženo poslovno
dokumentacijo.
Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku
»Priloge/Dokazilo o bančnem posojilu«.
Dokazilo o drugem javnem viru: nepovratna sredstva je
obvezna priloga za vlagatelje, ki so jim bila za izvedbo
projekta s strani drugega javnega organa odobrena
evropska in/ali nacionalna sredstva, katerih vrednost so
vpisali v zavihku »Finančna konstrukcija« in je skladna tudi
s priloženo poslovno dokumentacijo.

80.04

80.05

Dokazilo o drugem
javnem viru: nepovratna
sredstva

Dokazilo o drugem
javnem viru: posojilo

obvezna

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku
»Priloge/Dokazilo drugem javnem viru: nepovratna
sredstva«.
Kot ustrezno dokazilo se šteje odločba o pravici do
sredstev, pogodba o sofinanciranju, ipd., iz katerega je
razvidna odobritev sredstev, višina sofinanciranih
sredstev, delež evropskih sredstev, navedba partnerjev pri
projektu (v kolikor obstajajo). V kolikor iz zahtevane priloge
ni razvidno število partnerjev pri projektu, je potrebno
priložiti partnersko pogodbo.

obvezna

Dokazilo o drugem javnem viru: posojilo je obvezna
priloga za vlagatelje, ki jim je bilo za izvedbo projekta s
strani drugega javnega organa odobreno posojilo,
katerega vrednost so vpisali v zavihku »Finančna
konstrukcija« in je skladna tudi s priloženo poslovno
dokumentacijo.
Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku
»Priloge/Dokazilo drugem javnem viru: posojilo«.

80.08

Finančni načrt operacije

obvezna

Dokazilo dinamike vlaganja zahtevkov je obvezna priloga
za vse vlagatelje. Iz dokazila mora biti razviden predviden
terminski plan vlaganja zahtevkov in višina zahtevka za
vlagatelja ter razdelitev stroškov po vrsti stroški, višini in
po partnerjih

DOKAZILA V POVEZAVI Z MERILI
Dokazilo o triglavskem narodnem parku je vezano na
merilo 1.05, »Lokacija projekta glede na območje TNP«,
po katerem se dodeli točke glede na to ali se lokacija
projekta izvaja na območju Triglavskega narodnega
parka ali ne.
93.05

Dokazilo TNP

neobvezna

Dokazilo, ki ga vlagatelj lahko pridobi pri Javnem zavodu
Triglavskega narodnega parka ali upravni enoti, ni
obvezno. V kolikor je priloženo, se določi točke po
merilu, skladno z rangom števila točk, v nasprotnem
primeru se točke ne dodeli.
Prilogo se mora oddati preko
»Priloge/Dokazilo TNP«.

93.23

Zavezujoče
pogodbe,
predpogodbe, pisma o
nameri

neobvezna

EPO v zavihku

Dokazila glede zagotovljene prodaje je vezano na merilo
2.07 »Zagotovljena prodaja«, po katerem se dodeli
točke glede na to, ali vlagatelj dokazuje zagotovljeno
prodajo ali ne. Kot ustrezno dokazilo se šteje zavezujoča
pogodba, predpogodba, pismo o nameri.
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Dokazilo za vlagatelja ni obvezno. V kolikor je priloženo
ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z
rangom števila točk, v nasprotnem primeru se točke ne
dodeli.
Priloga se mora oddati preko EPO v zavihku
»Priloge/Zavezujoče pogodbe, predpogodbe, pisma o
nameri«.
DRUGA DOKAZILA

99.09

Pooblastilo
pooblaščenca

neobvezno

Pooblastilo pooblaščenca je obvezna priloga za
vlagatelja, v kolikor v njegovem imenu vlogo oddaja z
njegove strani pooblaščena oseba.
Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku
»Priloge/Pooblastilo pooblaščenca«.
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