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SpodbujaMO zdravo rast ! 
 
 
 
 



Predstavitev Sklada 

 javna  finančna  institucija  RS; 

 ustanovljen  z  namenom  trajnejšega  doseganja  javnih  

ciljev  na  področju  regionalnega razvoja in razvoja 

podeželja; 

 ne obremenjuje proračuna države in/ali občin; 

 omogoča zelo ugodne spodbude iz lastnih virov (krediti, 

deloma nepovratna sredstva), 

 nastopa kot pogodbeni izvajalec ministrstev,  

 ohranja vrednost premoženja, zaupanega mu v 

gospodarjenje. 

 

http://www.regionalnisklad.si/ 



   PREDSTAVITEV ObjavljeniH javniH razpisOV 

 

Javni razpis  

oznaka 

razpisa 
 

razpisana 

sredstva                   

v EUR 

 

objava 

 

1. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in 

projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 

– B/BL 

 

B/BL 

 

 

5.000.000 

 

 

3. 2. 2017 ; Ur. l. RS, št. 5 

 

 

2. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim 

podjetniškim projektom  na problemskih območjih v Republiki 

Sloveniji – BP  

 

 

 

BP  

 

 

10.000.000 

 

3. 2. 2017;  Ur. l. RS, št. 5 

3.  Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na 

območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016 

 

ANS 

 

2.200.000 

9. 12. 2016; Ur. l. RS, št. 79 

16. 12. 2016; Ur. l. RS, št. 81 

3.3.2017; Ur. l. RS, št. 11 

AKTIVNI ! 



          PLAN javnih razpisov 
 

Javni razpis  za 

 

oznaka 

razpisa 

 

 

razpisana 

sredstva                   

v EUR 

 

predvidena objava  

 

ugodna posojila občinam  

C 

 

 

6.000.000 

 

 

14. april 2017  

 

pred-financiranje projektov z odobrenimi  

evropskimi sredstvi  

 

 

PF 

 

 

5.000.000 

 

21. april 2017  

 

ugodna posojila v kmetijstvu in gozdarstvu   

A 

 

3.000.000 

 

april 2017  

dodeljevanje sredstev projektom na območju 

avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2017 

 

 

ANS 

 

 

2.200.000 

 

 

junij 2017  

ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim 

projektom  na problemskih območjih  

 

BP 

10.000.000 * po porabi sredstev za 

2016 

V PRIPRAVI ! 



1. JAVNI RAZPIS 
 
 

za UGODNA POSOJILA  

PODJETNIŠKIM PROJEKTOM in  

PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE in PREDELAVE 

LESA V letu 2017 – B/BL 

 

 

oznaka B/BL  

5.000.000 EUR 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.stajerskival.si/assets/news/0980747001430814361.jpg&imgrefurl=http://www.stajerskival.si/sl/news/na-slovenjebistriskem-podpirajo-socialno-podjetnistvo.html&docid=AWup4yNbHUiXmM&tbnid=c-nUWoVoP4wcVM:&w=832&h=522&hl=sl&bih=853&biw=1280&ved=0ahUKEwimw7XTrrbNAhUGHRQKHcRGCuAQMwhOKBwwHA&iact=mrc&uact=8


Predmet javnega razpisa 

Namen  B - podjetniški projekti  BL - projekti s področja obdelave ali  

predelave lesa  

Namen 

dodeljevanja 

spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, 

ki se izvajajo na območju RS in ustvarjajo pozitivne 

učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih 

mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega.  

spodbujanje razvoja slovenske lesno 

predelovalne industrije na področju 

začetnih investicij. 

Cilj razpisa je 

spodbujanje 

- podjetniške aktivnosti,  

- konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 

tehnološkega razvoja podjetij, 

- skladnega regionalnega razvoja. 

- obdelave in predelave lesa,  

- konkurenčnosti, tržne naravnanosti 

in tehnološkega razvoja podjetij, 

- skladnega regionalnega razvoja. 



UPRAVIČENCI (B): 

Legenda:  

B -  podjetniški projekti 

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa 



UPRAVIČENCI LES (BL): 

Legenda:  

B -  podjetniški projekti 

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa 



Višina sofinanciranja in roki za oddajo prijav 

posojilo max 75%  

upravičene 
vrednosti  
projekta 

minimalno 
posojilo 

 15.000 EUR 

maksimalno 
posojilo 

1.000.000 EUR 

Roki za oddajo prijav so:   6.3.2017,           27.4.2017,            11.6.2017,           31. 8. 2017  

MAX 



Obrestna mera  
OBRESTNA MERA 

 

  

 

Občina 

 

  

koeficient  

razvitosti občine 

  

PODJETNIŠKI PROJEKTI B  PROJEKTI LESARSTVO BL  

3-mesečni 

EURIBOR + 

pribitek  

ROM + pribitek 

3-mesečni 

EURIBOR + 

pribitek  

ROM + pribitek 

 

Maribor 1 0,8 0,7 0,7 0,2 

Hoče - 

Slivnica 0,99 0,8 0,7 0,7 0,2 

Ruše 0,94 0,8 0,7 0,7 0,2 

Pesnica 0,95 0,8 0,7 0,7 0,2 

Kungota 0,97 0,8 0,7 0,7 0,2 



Nakup 
nepremičnin 

Gradbeno-obrtniška-
instalacijska dela za potrebe 
novih ali obstoječih objektov,  

Nakup 
strojev in 
opreme 

Pri SKLOPU 1: pri 
velikih podjetjih 

izključno nova, pri 
MSP pa lahko tudi 

rabljena 

Pri SKLOPU 2: nova ali 
rabljena, ne glede na 

velikost podjetja. 

Nakup nematerialnih 
naložb, ki vključuje nakup 
patentov, licenc…., do 20 

% 

Pri SKLOPU 1 še 
stroški svetovanj 

MSP-jem: 

 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

B/BL 

 

Legenda:  

B -  podjetniški projekti 

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa 



Finančni pogoji - za namen B 

 
obrestna mera  

Z elementi državnih pomoči: 

 

3-mesečni EURIBOR  

+  

pribitek od 0,60% do 1,00% letno  

 

obrestna mera  

BREZ elementov državnih pomoči:  

 

ROM 

+  

pribitek od 0,60% do 0,80% letno 

 

 

Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 leta) 

in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 

Legenda:  

B -  podjetniški projekti 

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa 



Finančni pogoji - za namen BL 

 
obrestna mera  

Z elementi državnih pomoči: 

 

3-mesečni EURIBOR  

+  

pribitek od 0,60% do 0,80% letno 

 

obrestna mera  

BREZ elementov državnih pomoči:  

 

ROM 

+  

pribitek od 0,10% do 0,50% letno 

 

Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 leta) 

in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 

Legenda:  

B -  podjetniški projekti 

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa 



2. Ugodna POSOJILA  

 
 

 

 

za podjetniške projekte na PROBLEMSKIH OBMOČJIH v RS 



Razpoložljiva posojilna sredstva  

 Mikrokrediti  SPS (do 25.000 EUR) za podjetja na 

problemskih območjih: 

 12 mio EUR v 2016 + 12 mio EUR v 2017 

 

 Razvojni krediti SRRS (nad 25.000 EUR) za začetne 

podjetniške projekte na problemskih območjih:  

 10 mio EUR v 2016 ter 10 mio EUR v 2017 

 



PREDMET RAZPISA:  

dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim  
podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.  

CILJ RAZPISA:  

spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne 
naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih 
območjih RS z visoko brezposelnostjo. 

Roki za oddajo prijav so:  

   6. 3. 2017,  3. 4. 2017,  1. 5. 2017,  

   1. 6. 2017,  1. 7. 2017, 1. 9. 2017 

PROBLEMSKA OBMOČJA 



Upravičena območja 

 območje občin Maribora s širšo 

okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, 

Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob 

Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka 

in Radlje ob Dravi); 

 območje občin Pokolpja (Črnomelj, 

Kočevje, Kostel, Loški Potok, 

Metlika, Osilnica in Semič); 

 območje občin Hrastnik, 

Radeče,Trbovlje; 

 območje občin Pomurja (Apače, 

Beltinci, Cankova, Črenšovci, 

Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji 

Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 

Križevci, Kuzma, Lendava, 

Ljutomer, Moravske Toplice, Murska 

Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, 

Radenci, Razkrižje, Rogašovci, 

Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti 

Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, 

Velika Polana in Veržej). 

 

PROBLEMSKA OBMOČJA 



Razpisana sredstva 

Problemsko območje Višina posojil 

 

Maribor s širšo okolico  

 

3.510.000,00 EUR 

 

Pokolpje                          

 

2.160.000,00 EUR 

 

Hrastnik, Radeče, Trbovlje 

 

1.620.000,00 EUR 

 

Pomurje 

 

2.710.000,00 EUR 



Upravičenci 

 Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot: 

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z 

dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah 

 zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah. 

 

 Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na  upravičenem 

problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti 

sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). 

 
 



Upravičeni stroški  
Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis ! 

 Nakup nepremičnin: 

 objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori; 

 nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste. 

 

 Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar 
vključuje: 

 pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd., 

 stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del, 

 stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih 
gradbenih in obrtniških delih.  

 

 Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):  

 pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 
2011. 

 Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.  

 

 Nakup nematerialnih naložb:  

 ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.  

 



Razpisni pogoji 

 Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  

projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč 

glede na velikost podjetja. 

 

 Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 

1.000.000,00 EUR, in sicer z upoštevanjem sledečih pogojev: 

 Datum vpisa vlagatelja v sodni/poslovni register ter maksimalna višina posojila v 

EUR 

 po 1. 1. 2016 - max. 200.000,00 

 po 1. 1. 2014 - max. 400.000,00  

 pred 1.1 .2014 - max.1.000.000,00 

 

 

 



Neupravičeni vlagatelji  

 

 so imeli delež skupnega kapitala v 

letu 2015 oz. (po uradni objavi 

letnih poročil oz. bilančnih 

izkazov) v letu 2016 v obveznostih 

do virov sredstev manjši od 15,00% 

(omejitev ne velja za vlagatelje 

ustanovljene po 1. 7. 2016); 

 

 imajo bonitetno oceno, določeno 

na podlagi podatkov iz IBONA oz. 

izračunano po metodologiji Sklada, 

1, 2 ali  3 (omejitev ne velja za 

vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 

2016); …… 

 



Posojilni pogoji 

 Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno. 

 

 Skupna doba vračanja posojila (odvisna od višine posojila): do 11 let (z 
vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne dlje kot 30. 6. 2028, in 
ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 

  

 Mesečno vračanje glavnice posojila. 

 

 Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1.1.- 30.6. ter 1.7. - 31.12. 

  

 Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil. 
Vlagatelj krije stroške zavarovanja posojila. 

 



Pogoji zavarovanja: 
Boniteta vlagatelja po iBONu oz. 

metodologiji Sklada 

  

Zahtevane oblike zavarovanja 

8-10 

 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in 

unovčenje menic in 

 overjena izvršnica in 

 dodatno: zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije v primeru, če 

vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v vrednosti za vsaj 50% glavnice 

posojila. 

4 – 7 ter 

ne glede na boniteto, vsi vlagatelji, 

ustanovljeni od vključno  

1. 1. 2014 naprej 

 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in 

unovčenje menic in 

 overjena izvršnica in 

 poroštvo tretje osebe, ki izkazuje lastništvo nepremičnin* v vrednosti vsaj 50% 

glavnice posojila, če vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v vrednosti za vsaj 

50% glavnice posojila. V primeru poroštva tretje osebe 5 bianco podpisanih menic 

skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in 

overjeno izvršnico poroka in 

 zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije. 

*Za ugotavljanje vrednosti nepremičnine se uporablja vrednotenje GURS-a. Razmerje med vrednostjo nepremičnine ter posojilom je najmanj 1 : 1. 

Nepremičnine so lahko predhodno obremenjene največ z dvema hipotekama. V kolikor je solidarni porok pravna oseba, mora biti njegova boniteta najmanj 

4, v primeru, da je porok fizična oseba, pa mora biti ta kreditno-sposobna. 



Postopek obdelave 

25 

prijava 

ocena vloge 

odločba 

izvedba projekta  

črpanje 





Vse vloge se 

ocenjuje 



3. JAVNI RAZPIS 

 
 

 

 

ZA DODELJEVANJE SREDSTEV PROJEKTOM NA 

OBMOČJU AVTOHTONIH NARODNIH SKUPNOSTI – ANS 

2016 

 

oznaka ANS  

2.200.000 EUR 



JR za projekte na območju 

AVTOHTONIH NARODNIH SKUPNOSTI – ANS 2016 
Uradni list RS, št. 79 z dne 9.12.2016 in 81 z dne 16.12.2016 

 PREDMET RAZPISA 

 

ugodna posojila in/ali nepovratna sredstva za projekte na področju: 

• primarne pridelave v kmetijstvu ter kmetijske predelave in trženja (namena A1 in A2) 
 

• podjetništva brez obratnih sredstev / z obratnimi sredstvi (namena B1 in B2) ter 

• nepovratnih sredstev za razvojno dokumentacijo in razvojne projekte (namen C) 

 

SKUPNO RAZPISANA 

SREDSTVA 
2.000.000 EUR ugodnih posojil in 200.000 EUR nepovratnih sredstev 

UPRAVIČENCI • gospodarske družbe vseh velikosti (razen pri namenih A1 in A2), s.p.-ji, zadruge,… 

• kmetijska gospodarstva 

• razvojne institucije, ki opravljajo razvojne naloge v regiji... (v primeru namena C) 
 

OBMOČJE narodnostno mešana območja v občinah  

        Dobrovnik,           Hodoš,               Moravske Toplice,              Lendava,         Šalovci                         

ter     Ankaran,            Izola,                   Koper                        in       Piran 
 

VIŠINA 

SOFINANCIRANJA 
• največ do 75% upravičenih stroškov brez DDV oz. z DDV, v kolikor dopušča javni razpis (v 

primeru namena B1) 

• do 100% upravičenih stroškov brez DDV oz. z DDV, v kolikor dopušča javni razpis (v primeru 

namenov A1, A2 in B2), pri namenu C le v obliki nepovratnih sredstev 

OBRESTNA MERA IN 

POSOJILNI POGOJI 
Euribor (trimesečni) + 0,60% letno 
 

Doba vračanja posojila, z vključenim moratorijem, je do 15 let 
 

ROKA, PRIJAVA  Še 10.4.2017, 10.5.2017 ter 12.6.2017 



Slovenski regionalno razvojni sklad 
 

Škrabčev trg 9a, Ribnica 
   
            VELISLAV ŽVIPELJ 
                              direktor 
 
 
 

    tel:  01/83-61-953,  faks 01/83-61-956 
    spletni naslov:  www.regionalnisklad.si  
    e-naslov:  info@regionalnisklad.si 

http://www.regionalnisklad.si/

