
Navodila za oddajo zahtevka za črpanje tranš v elektronski obliki 

 

Dokumentacija zahtevka za črpanje tranš se oddaja v elektronski obliki.  

Dokumentacijo zahtevkov, ki bodo oddani v fizični obliki, bomo obravnavali do 1.9.2020, s 

tem datumom pa bo oddaja dokumentacije zahtevkov omejena izključno na elektronsko 

obliko. V primeru, da boste dokumentacijo po navedenem datumu oddali v fizični obliki, vas 

bomo pozvali k oddaji dokumentacije v elektronski obliki. 

  

Poimenovanje dokumentov 

Vsi dokumenti, predvideni za oddajo pri črpanju posamezne tranše, naj bodo shranjeni ločeno, 

kot posamezen dokument in poimenovani na način, kot npr.: 

- Poročilo o stroških projekta – št. tranše  

- Končni obračun – naslov filma  

- (Avtorska) pogodba – funkcija, ime fizične ali pravne osebe 

Za razliko od zgoraj navedenih dokumentov, pa naj bo celotna obračunska dokumentacija 

(računi, pogodbe, bančna potrdila o plačilu…), ki se nanaša na znesek določene tranše, 

združena v skupnem dokumentu, poimenovanem obračunska dokumentacija. Pri tem naj 

bosta obračunski dokumentaciji, ki se nanašata na napoved stroškov v višini zneska črpane 

tranše oz. na kritje avansa, v ločenem .pdf dokumentu. 

Pomembno: dokumenti obračunske dokumentacije naj bodo razvrščeni po vrstnem redu, tako 

kot so navedeni v poročilu o stroških projekta oz. specifikaciji, potrdila o plačilu pa naj se 

nahajajo neposredno za računi, na katere se nanašajo.  

Priprava dokumentacije 

Podpisani dokumenti morajo biti skenirani (.pdf). Zaželeno je, da so tudi ostali dokumenti 

shranjeni v pdf formatu, razen poročilo o stroških projekta (specifikacije), ki naj bo v 

predložena v excelu. 

Oddaja dokumentacije 

Elektronsko dokumentacijo lahko pošljete na dva načina: 

- z uporabo spletnih ponudnikov hrambe ali prenosa podatka (Dropbox, Google drive, 

WeTransfer, MyAirBridge, ipd.), 

- kot prilogo neposredno na elektronski naslov. 

Dokumentacijo naslovite na skrbnika pogodbe projekta. 

Pri tem naj bo celotna dokumentacija posamezne tranše poslana v enem paketu oz. v enem 

elektronskem sporočilu. Vsebina dokumentacije za črpanje posamezne tranše je določena s 

pogodbo. 



Filmski material je potrebno oddati v fizični obliki skladno z dokumentom »Tehnični standardi 

za oddajo filmskih in AV materialov« dostopnim na spodnji povezavi:  

https://www.film-

center.si/media/cms/attachments/2019/10/07/Tehni%C4%8Dni_standardi_-

_prenovljeno_besedilo_JHwpegR.pdf 
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