
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Predmet javnega razpisa 
 ugodna posojila občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne 

infrastrukture 

Razpoložljiva sredstva 
 višina razpoložljivih posojilnih sredstev je 4.000.000,00 EUR  

 

Rok prijave  16. 7. 2015 

Upravičenci  vse občine v Republiki Sloveniji 

Finančni pogoji 

 obrestna mera
1
: od Euribor (trimesečni) + 0,80 % do Euribor (trimesečni) + 2,50 %. 

 skupna doba vračanja: do 15 let (v vključenim moratorijem do 3 let) 

 sofinanciranje s strani sklada do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV 

 višina zaprošenega zneska: min 10.000,00 EUR, max. 500.000,00 EUR 

 vlagateljica lahko prijavi le en projekt  

Področja dodelitve 

 cestna infrastruktura 

 komunalna in okoljska infrastruktura 

 socialna infrastruktura in športno turistična infrastruktura 

 gospodarski razvoj 

 informacijsko komunikacijske tehnologije 

Cilji projekta 

 izboljšanje cestne infrastrukture 

 izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture 

 izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture 

 izboljšanje gospodarskega razvoja 

 izboljšanje informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Upravičeni stroški 

 upravičeni stroški za prijavljene projekte so od datuma  1. 1. 2014 

 upravičeni stroški so 

– stroški nakupa zemljišč 

– gradnje in rekonstrukcije ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor 

– nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let) 

– stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega 
projekta 

Stroški upravičenke 
 Stroški zavarovanja posojila, sklepanja posojilne pogodbe, vodenja posojila in sklenitve 

dodatka k pogodbi bremenijo upravičenko in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku
2
  

Dokumentacija: 

 
 Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani sklada 

http://www.regionalnisklad.si/obcine.  

Slovenski regionalno razvojni sklad 
Škrabčev trg 9a, Ribnica 

 
 

                                                 
1
Višina obrestne mere je odvisna od koeficienta razvitosti občine za leto 2015, ki je objavljen na povezavi: 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leto_2015/ 

2
 Več o stroških sklepanja pogodb je na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi  

 

PPOOVVZZEETTEEKK    
Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 

(Ur. l. RS, št. 37 z dne 29. 5. 2015) 
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