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Razpisna dokumentacija POVABILO K ODDAJI VLOGE 

Številka razpisa 3021-1/2022-SRRS-20  

Naziv razpisa 
Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE (Ur. l. RS, št. 

128/2022 z dne 7.10.2022, v nadaljevanju javni razpis) 

Povabilo 
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 in cilj javnega 

razpisa 

Namen razpisa je spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti 

zadružništva na območju Republike Slovenije, s ciljem: 

•Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg,  razvoja živilsko 

– predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki 

ustreza naslednjemu ukrepu: 

o Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost, 

o Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 

o Digitalizacija poslovanja,  

o Razvoj lokalne ekonomije. 

 

2. Razpisana sredstva 

Razpisani znesek: 3.000.000 EUR iz sredstev Sklada 

Oblika sredstev: posojilo 

 

2. RAZPISNI POGOJI 

3. Upravičeni vlagatelji 

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani (pred 1.1.2020): 

- v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB in 121/21). 

- v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s 

spr. in dop.) ter so najmanj v 85 % lasti zadrug/e in / ali zadružne zveze  in 

delujejo na področju živilsko – predelovalne, lesno – predelovalne ali 

posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj. 

 

4. Posojilni pogoji 

Obrestna mera je lahko: 

- fiksna od 2,95 % letno naprej ali 

- spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,98 % letno naprej. 

 

Skupna doba vračanja: do 240 mesecev z vključenim moratorijem. 

 

Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov z vključenim 

nepovračljivim DDV. 

 

Višina posojila: min. 100.000 EUR, max. 1.500.000 EUR.  

 

5. Upravičeni stroški 

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 in so: 

- Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih 

poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. 

- Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018), vključno s 

prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov in živil ter 

dobrega počutja živali. 

- Neopredmetena sredstva. 

- Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z 

izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale 

telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta. 
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6. RAZPISNI ROKI 

7. Rok oddaje vloge 

• Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24.10.2022 

do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma 

po razpisnem roku. 

 

8. Rok sklepanja pogodbe 

• Rok sklepanja pogodbe v dnevih od datuma izdaje odločbe: 60 

• Stroški vlagatelja po pogodbi so: 

- Stroški sklepanja pogodbe 

- Stroški sklenitve dodatka k pogodbi 

- Stroški zavarovanja posojila 

- Stroški vodenja posojila 

 

9. Rok za črpanje sredstev 

Rok za črpanje je najkasneje do 31. 12. 2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po 

zaključku projekta. 

 

10. Skrajni rok za zaključek 

projekta 
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31. 12. 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


