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Razpisna 

dokumentacija  
POVABILO K ODDAJI VLOGE 

Številka razpisa 3301-1/2023-SRRS-4 

Naziv razpisa 
Javni razpis za finančni produkt - AGRO PF (Ur. l. RS, št. 28/2023 z dne 3.3.2023, 

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 kmetijskih gospodarstev z 

odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. 

2. Razpisana 

sredstva 

• Razpisani znesek: 5.000.000 EUR iz virov Sklada. 

• Oblika sredstev: posojilo 

2. RAZPISNI POGOJI 

3. Upravičeni 

vlagatelji 

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v 

evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

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

pridobitno dejavnost, 

• nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2021.  

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 je fiksna.  

• Izračuna se kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,41 % letno 

oz.  pribitek 0,21% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij 

avtohtonih narodnih skupnosti.  

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

• Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov. 

• Višina zaprošenega zneska: min. 5.000 EUR, max. 250.000 EUR. V primeru, da 

vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko 

posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta, je najvišja zaprošena 

vrednost posojila za pred-financiranje največ 450.000 EUR. 

• Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, 

zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 250.000 EUR.  

5. Upravičeni 

stroški 

• Odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva.  

• Začetek projekta, ki izhaja iz odločbe o odobritve sredstev, je lahko od 

01.01.2020.  
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6. RAZPISNI ROKI 

7. Rok oddaje 

vloge 

• Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20.3.2023 do 

31.12.2023 oziroma do porabe sredstev.  

• Vloga se odda preko spletne Aplikacije "e-Rsklad", na naslovu www.r-sklad.si. 

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 dni oz. najkasneje do 31.12.2024 

10. Skrajni rok za 

zaključek 

projekta 

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31. 12. 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.r-sklad.si/

