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Št. dokumenta: 3301-4/2021-SRRS 

Datum: 24. 12. 2021 
 

Razpisna dokumentacija št. 1 POVABILO K ODDAJI VLOGE 

Številka razpisa 3021-4/2021-SRRS-1 

Naziv razpisa 

Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in 

vinogradništvu v 2021 - A1 (Ur. l. RS, št. 202/2021 z dne 24.12.2021, 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 ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in 

vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 

utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije.  

2. Cilj in ukrep  

javnega razpis 

Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki 

ustreza naslednjemu ukrepu:  

• Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. 
 

3. Razpisana sredstva 

• Razpisani znesek: 1.000.000 EUR posojil ter 70.000 EUR nepovratnih sredstev 

za subvencijo obrestne mere 

• Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad za posojila ter 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za nepovratna sredstva 

2. RAZPISNI POGOJI 

4. Upravičeni vlagatelji 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani kot Kmetijska gospodarstva in so 

opredeljena v Zakonu o kmetijstvu ter so vpisana v evidenco kmetijskih 

gospodarstev, organizirana kot: 

• pravna oseba, 

• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 

• kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 

pridobitno dejavnost. 

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 10.4.2021. 

 

5. Posojilni pogoji 

Obrestna mera je fiksna, in sicer 1,80 % letno. 

 

Glavnica posojila se vrača mesečno.  

 

Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.  Obrestna mera posojila je 

subvencionirana s strani MKGP. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) zagotavlja 

iz Proračuna Republike Slovenije sredstva za sofinanciranje obresti za obdobje od 

2022 do 2027. V kolikor za leta 2025 do 2027 ne bo proračunskih zmožnosti za 

zagotovitev sredstev za subvencijo obrestne mere s strani MKGP, bo obrestna mera 

postala strošek vlagatelja. 

 

Skupna doba vračanja posojila: do 5 let (z vključenim moratorijem do 6 mesecev) 

in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.   
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Sofinanciranje s strani Sklada do 100,00 % upravičenih stroškov.  

  

Višina zaprošenega zneska: min. 10.000 EUR, max. 100.000 EUR.  

 

Vlagatelj lahko zaprosi za največ 3.500 EUR posojila na hektar sadovnjakov ali 

vinogradov s stopnjo poškodovanosti 30% ali več.   

 

6. Upravičeni stroški 

Stroški materiala in blaga 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 

Stroški transportnih storitev 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 

Stroški plač in povračil v zvezi z delom  

 

3. RAZPISNI ROKI 

7. Rok oddaje vloge 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 

28.3.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po 

razpisnem roku. 

 

8. Rok sklepanja pogodbe, 

stroški vlagatelja 

60 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. 

 

Stroški vlagatelja po pogodbi so: v skladu z veljavnim Tarifnim pravilnikom o 

nadomestilih za dodeljevanje spodbud v času nastanka stroška, ki je objavljen na 

spletni strani Sklada.  

9. Rok za črpanje sredstev Rok za črpanje: največ do 30.9.2022. 

10. Skrajni rok za zaključek 

projekta 
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31.12.2022. 

 


