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Razpisna dokumentacija POVABILO K ODDAJI VLOGE 

Številka razpisa 0301-1/2022-SRRS-1 

Naziv razpisa 

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih 

zasebnih organizacij - C/D - PF (Ur. l. RS, št. 38/2022 z dne 18.3.2022, 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 in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z 

odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije  

2. Razpisana sredstva 

• Razpisani znesek: 4.000.000 EUR iz namenskega premoženja Sklada, in 

sicer: 

Znesek v EUR Postavka - leto 

2.000.000 2022 - za javne organizacije 

2.000.000 2022 –  za neprofitne zasebne organizacije 

• Oblika sredstev: posojilo 

• Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad 

2. RAZPISNI POGOJI 

3. Upravičeni vlagatelji 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C4 – javne organizacije 

Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, 

organizirani kot, 

• javni zavod, 

• javni raziskovalni zavod, 

• skupnost zavodov, 

• zbornica, 

• gospodarska zbornica, 

• javni sklad, 

• ustanova, 

• ostale organizacije, organizirane kot:, 

• nevladna organizacija, 

• študentska organizacija, 

• narodnostna skupnost, 

• javna agencija, 

• sindikati. 

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C3-D – neprofitne zasebne 

organizacije 

Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, 

organizirani kot, 

• zavod, 

• zavod v zasebni lasti, 

• sklad, 

• društvo, zveza društev. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 01.01.2020.  
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Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da 

je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v 

kolikor je le-ta podlaga za črpanje.  

4. Posojilni pogoji 

• Obrestna mera: ROM + pribitek 1,00% letno za javne organizacije oz. ROM + 

pribitek 1,50 % letno za neprofitne zasebne organizacije. 

• Skupna doba vračanja: do 36 mesecev z vključenim moratorijem. 

• Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov. 

• Višina zaprošenega zneska: min. 5.000 EUR, max. 150.000 EUR za javne 

organizacije oz. 100.000 EUR za neprofitne zasebne organizacije.  

• Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, 

zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 250.000,00 EUR v primeru javnih 

organizacij oz. 200.000,00 EUR v primeru neprofitnih zasebnih organizacij. 

5. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so: 

- odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva 

6. RAZPISNI ROKI 

7. Rok oddaje vloge 

• Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4.4.2022 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: 45 

• 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 v dnevih od datuma podpisa pogodbe: 30 

10. Skrajni rok za zaključek 

projekta 
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31. 12. 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


