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Razpisna dokumentacija  PRILOGE PO JAVNEM RAZPISU 

Številka razpisa 3301-1/2023-SRRS-4 

Naziv razpisa 
Javni razpis za finančni produkt - AGRO PF (Ur. l. RS, št. 28/2023 z dne 2.3.2023, 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 

priloge 
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 oz. 

digitalno potrditi in jo v pdf obliki priložiti k vlogi, v zavihku 

"Priloga"/"Izjava vlagatelja". 

POSLOVNA DOKUMENTACIJA 

01.05  Plan likvidnosti  
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 excel 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.  

DOKAZILA V POVEZAVI Z DEJAVNOSTJO 

02.05 

Dokazilo o 

izvajanju dopolnilne 

dejavnosti 

obvezna 
Vlagatelj predloži Dovoljenje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 

02.06 

Dokazilo iz registra 

kmetijskih 

gospodarstev 

obvezna 

Dokazilo iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda 
Upravna enota, je obvezna priloga za vlagatelje, ki so 
registrirani kot kmetijsko gospodarstvo, skladno z Zakonom o 
kmetijstvu, in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev. 
Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku 
»Priloga/Dokazilo iz registra kmetijskih gospodarstev«.  

  

02.08 
Dokazilo o izračunu 

PDM 
obvezna 

Dokazilo o izračunu PDM je obvezna priloga za vlagatelje, ki 
se prijavljajo kot kmetijsko gospodarstvo, iz katerega je 
razviden izračun prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela za koledarsko leto 
pred datumom oddaje vloge (npr. če je vloga oddana 1. 3. 
2023, potem je potrebno izračun narediti za koledarsko leto 
2022, kar pomeni na dan 31. 12. 2022).  
Dokazilo, ki je izdano s strani kmetijskih svetovalnih služb, pa 
je vezano tudi na merilo 3.12 »Izračun PDM«, na podlagi 
katerega se dodeli točke, skladno z rangom števila točk.  

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku 

»Priloge/Dokazilo o izračunu PDM«.  

 

DOKAZILA V POVEZAVI S SPLOŠNIMI POGOJI 

20.03  

SIS bon vlagatelja 

(fizična oseba-kmet) 

(K>X)  

obvezna 

Dokazilo SIS bon, ki ga vlagatelj pridobi na banki, je obvezna 
priloga, za vlagatelje, ki se prijavljajo kot fizična oseba-kmet.  
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.090) in se jo potrebuje pri 
izračunu kreditne sposobnosti vlagatelja.  
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Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/SIS bon 

vlagatelja (fizična oseba-kmet) (K>X)«.  

20.035  SIS bon člana KG 

(K>X)  obvezna 

 Dokazilo SIS bon člana KG, ki ni starejši od treh mesecev od 
datuma oddaje vloge in je obvezna priloga za vlagatelje, ki se 
prijavljajo kot fizična oseba-kmet in so pri izračunu kreditne 
sposobnosti (vezana na pogoj 20.090) uveljavili oz. všteli tudi 
prihodke članov kmetijskega gospodarstva.  

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ SIS bon 

člana KG (K>X)«.  

20.05  

Izpis TR vlagatelja z 

opisanimi nameni 

prilivov in pologov 

(K>X)  

obvezna 

 Dokazilo Izpis TR vlagatelja je obvezna priloga za vlagatelje, ki 
se prijavljajo kot fizična oseba-kmet ali zasebnik, ki samostojno 
opravlja poklicno dejavnost (op. p. odvisno od opredelitve 
upravičenih vlagateljev po javnem razpisu).  

 
Na posameznem izpisu TR vlagatelja morate vse prilive označiti 
in pojasniti za kakšen namen so bili realizirani, po principu 
navedenega primera:  

- »polog na TR, ime in priimek, 1.000,00 EUR«, pripiše 
se namen pologa »polog od prodaje kmetijskih 
pridelkov (mleko, meso, sadje, žito…), posojilo…«;  

»prilivi na TR, s strani različnih plačnikov, 1.000,00 EUR«, se 
dopolni s pripisom namena priliva »prodaja telet, prodaja mleka, 
prodaja žita, plača, otroški dodatek, vračilo DDV, trošarina, 
bolniška, subvencija za zemljo, subvencija za mlade kmete, 
subvencija za investicije, subvencija za obresti, subvencija za 
investicije, škoda na pridelku, odškodnina za škodo na stroju, 
odškodnina za poškodbo vlagatelja, enkratno izplačilo 
varčevanja, mesečna renta….«. 
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.090, če gre za fizično 
osebo-kmet ali 20.0095, če gre za zasebnika) in se jo potrebuje 
pri izračunu kreditne sposobnosti vlagatelja.  

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ Izpis TR 

vlagatelja (K>X)«.  

20.06  

Izpis TR članov KG z 

opisanimi nameni 

prilivov in pologov 

(K>X)  

obvezna 

 Dokazilo Izpis TR članov KG je obvezna priloga za vlagatelje, ki 
se prijavljajo kot fizična oseba-kmet in so pri izračunu kreditne 
sposobnosti (vezana na pogoj 20.090) uveljavili oz. všteli tudi 
prihodke članov kmetijskega gospodarstva.  
Na posameznem izpisu TR članov KG (slednje le, v kolikor 
vlagatelj uveljavlja prihodke in druge obveznosti tudi za člane 
KG) morate vse prilive označiti in pojasniti za kakšen namen so 
bili realizirani.  
Primeroma, na izpisu TR so navedeni prilivi:   

- »priliv 1.000,00 €« navedeno označite in pripišite 
»prodaja telet«,  

»KZ XX z.o.o., 5.500,00 €« navedeno označite in pripišite 
»prodaja mleka«.  

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ Izpis TR 

članov KG (K>X)«.  

20.07  
Posojilna pogodba 

vlagatelja (K>X)  
obvezna 

Dokazilo Posojilna pogodba vlagatelja je obvezna priloga za 
vlagatelje, ki se prijavljajo kot fizična oseba-kmet ali zasebnik, ki 
samostojno opravlja poklicno dejavnost (op. p. odvisno od 
opredelitve upravičenih vlagateljev po javnem razpisu) in imajo 
obstoječe obveznosti iz naslova drugih (posojilnih, leasing) 
pogodb, ki niso razvidne iz priloženega Sisbona.  
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.090, če gre za fizično 
osebo-kmet ali 20.0095, če gre za zasebnika) in se jo potrebuje 
pri izračunu kreditne sposobnosti vlagatelja, če ima obstoječe 
obveznosti iz naslova drugih pogodb.   

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ 

Posojilna pogodba vlagatelja (K>X)«.  

20.08  Posojilna pogodba 

članov KG (K>X)  obvezna 

Dokazilo Posojilna pogodba članov KG je obvezna priloga za 
vlagatelje, ki se prijavljajo kot fizična oseba-kmet in so pri 
izračunu kreditne sposobnosti (vezana na pogoj 20.090) 
uveljavili tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva, le ti pa 
imajo obstoječe obveznosti iz naslova drugih (posojilnih, leasing) 
pogodb, ki niso razvidne iz priloženega Sisbona.  

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ 

Posojilna pogodba članov KG (K>X)«.  
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20.09  
Stanje drugih posojil 

vlagatelja (K>X)  
obvezna 

Dokazilo Stanje drugih posojil vlagatelja (K>X) je obvezna 
priloga za vlagatelje, ki se prijavljajo kot fizična oseba-kmet ali 
zasebnik, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost (op. p. 
odvisno od opredelitve upravičenih vlagateljev po javnem 
razpisu) in imajo obstoječe obveznosti iz naslova drugih 
(posojilnih, leasing) pogodb, za katere je potrebno priložiti stanje 
posojila, ki ga izda posojilodajalec, v kolikor  niso razvidne iz 
priloženega Sisbona.  
Priloga je vezana na splošni pogoj (20.090, če gre za fizično 
osebo-kmet ali 20.0095, če gre za zasebnika) v povezavi s 
kreditno spodobnostjo vlagatelja, če ima obstoječe obveznosti iz 
naslova drugih pogodb.   

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ Stanje 

drugih posojil vlagatelja (K>X)«.  

20.10  
Stanje drugih posojil 

članov KG (K>X)  
obvezna 

Dokazilo Stanje drugih posojil članov KG je obvezna priloga za 
vlagatelje, ki se prijavljajo kot fizična oseba-kmet in so pri 
izračunu kreditne sposobnosti (vezana na pogoj 20.090) 
uveljavili tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva, le ti pa 
imajo obstoječe obveznosti iz naslova drugih (posojilnih, leasing) 
pogodb, za katere je potrebno priložiti stanje posojila, ki ga izda 
posojilodajalec, v kolikor  niso razvidne iz priloženega Sisbona.  

Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloga/ Stanje 

drugih posojil članov KG (K>X)«.  

20.22  
Odločba/pogodba o 

sofinanciranju  
obvezna   

Dokazilo Odločba/pogodba o sofinanciranju: 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« za zaprošeno posojilo in so 
predmet upravičenih stroškov.  
Priloga mora biti oddana preko EPO v zavihku »Priloge/ 
Odločba/pogodba o sofinanciranju.  

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.  

DOKAZILA V POVEZAVI S FINANČNO KONSTRUKCIJO 

80.01 
Dokazilo o bančnem 
posojilu 

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«. 

80.04 
Dokazilo o drugem 
javnem viru: 
nepovratna sredstva 

obvezna 

 

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. 

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. 

80.05 
Dokazilo o drugem 
javnem viru: posojilo 

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«. 
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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 

93.05 Dokazilo TNP neobvezna 

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. 
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 EPO v zavihku »Priloge/Dokazilo 
TNP«. 

93.10   
Dokazilo o statusu 
mladega prevzemnika 
kmetije   

neobvezna   

Dokazilo o status mladega prevzemnika kmetije je vezano na 
merilo 3.10, po katerem se dodeli točke glede na to ali vlagatelj 
dokazuje status mladega prevzemnika kmetije ali ne.   
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/Dokazilo o 
statusu mladega prevzemnika kmetije«   

93.23   
Zavezujoče pogodbe, 
predpogodbe, pisma o 
nameri   

neobvezna   

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.   
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«.   

93.31 

Sodelovanje pri 
evropskih/nacionalnih 
projektih (v zadnjih 5-ih 
letih) 

neobvezna Dokazilo za sodelovanje pri evropskih/nacionalnih projektih (v 
zadnjih 5-ih letih) je vezano na merilo 2.59, po katerem se dodeli 
točke glede na to ali ima vlagatelj izkušnje s sodelovanjem pri 
izvajanju projektov, sofinanciranih iz evropskih / nacionalnih 
sredstev.   
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.   

DRUGA DOKAZILA 

99.09 
Pooblastilo 

pooblaščenca 
neobvezna 

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«. 

99.11 Popis TR neobvezna 
Popis TR (transakcijskega računa) z opisanimi nameni prilivov in 

pologov vlagatelja za obdobje enega leta. 

 

 

 

 
 


