
 
 
 
 
 

1 

Št. dokumenta: 3021-3/2021-SRRS 

Datum: 13. 8. 2021 
 

Razpisna dokumentacija št. 1 POVABILO K ODDAJI VLOGE 

Številka razpisa 3021-3/2021-SRRS-4 

Naziv razpisa 
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih 

območjih - B5 (Ur. l. RS, št. 128/2021 z dne 13.8.2021, v nadaljevanju javni razpis) 

Povabilo 

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan 

naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a, 

1310 Ribnica, vabi vlagatelje, da na javni razpis oddajo vlogo za pridobitev sredstev 

POVZETEK JAVNEGA RAZPISA 

1. UVODNA DOLOČILA 

1. Namen javnega razpisa 
Dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih 

problemskih območjih na območju Republike Slovenije.  

2. Cilj in ukrep  

javnega razpis 

Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu 

ukrepu:  

• Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. 

3. Razpisana sredstva 

• Razpisani znesek: 17.040.000,00 EUR 

• Oblika sredstev: posojilo 

• Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad 

2. RAZPISNI POGOJI 

4. Upravičeni vlagatelji 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani: 

• v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 

15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), kot: 

a) pravna oseba, 

o družba z neomejeno odgovornostjo, 

o komanditna družba, 

o družba z omejeno odgovornostjo, 

o delniška družba, 

o komanditna delniška družba, 

o evropska delniška družba, 

o gospodarsko interesno združenje, 

o evropsko gospodarsko interesno združenje, 

b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

 

• v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno 

besedilo), kot: zadruga. 

 

• v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), kot pravna oseba, ki izkazuje neprofitni status in namen 

delovanja, organizirana kot, zavod. 

 

• v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), kot pravna oseba, ki izkazuje profitni status in namen delovanja, 

organizirana kot, o zavod. 

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018. 

5. Posojilni pogoji 

Sredstva se dodeljujejo brezobrestno, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja 

posojilne pogodbe.  
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Glavnico posojila se vrača mesečno. 

Skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev in ne more biti daljša od 

ekonomske dobe projekta. Moratorij na odplačilo glavnice posojila je do 6 mesecev. 

Vlagatelj sam opredeli dobo vračanja, vendar ne preko ekonomske dobe projekta. 

 

Sofinanciranje s strani Sklada do 100,00 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen 

DDV. 

 

Višina zaprošenega zneska: min. 5.000,00 EUR, max. 100.000,00 EUR. 

6. Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2021, so: 

2.1 Nova oprema 

4.1 Administrativni stroški 

4.2 Stroški materiala 

4.3.1 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 

4.3.2 Stroški transportnih storitev 

4.3.4.Stroški sejmov, reklame in reprezentance 

4.4.1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom 

4.5. Drugi operativni stroški 
 

3. RAZPISNI ROKI 

7. Rok oddaje vloge 
1. rok do 30.08.2021, 

2. rok do 27.09.2021. 

8. Rok sklepanja pogodbe, 

stroški vlagatelja 

45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. 

 

Stroški vlagatelja po pogodbi so: stroški sklepanja posojilne pogodbe v obliki 

notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti, razen za vlagatelje, ki po 

ukrepu Sklada za likvidnostna posojila še niso prejeli sredstev ter zaprošajo za 

posojilo po tekočem razpisu do vključno 25.000,00 EUR. 

 

9. Rok za črpanje sredstev Rok za črpanje: največ do 31.1.2022. 

10. Skrajni rok za zaključek 

projekta 
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31.12.2021. 

 


