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Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada  

za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter 

dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva 
 

 

1. Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicije projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1 

(Ur. list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020) nudi ugodna dolgoročna posojila do 500.000,00 EUR za 

gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev, po sklopu, ki ne vsebuje elementov državne 

pomoči, pa tudi za nakup kmetij, nakup zemljišč in živali ter za urejanje kmetijskih zemljišč in 

dostopov. Po tem razpisu je na razpolago v višini 3.000.000,00 EUR. Doba vračanje je do 15 let, 

obrestna mera pa se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,50% letno do 0,90% letno za 

sklop 1, ki vsebuje elemente državne pomoči, za sklop 2, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa 

je obrestna mera v višini veljavne državne referenčne obrestne mere s pribitkom od 0,10% letno do 

0,50% letno.  

 

Hkrati ima Sklad v izvajanju še sledeče javne razpise:  

- Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1 (Ur. l. RS, št. 65/2020). 

Razpisanih je 3.000.000 EUR likvidnostnih posojil za obratna sredstva na področju primarne 

kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju 

Republike Slovenije.  

- Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 (Ur. l. RS, št. 

69/2019, 35/2020 in 101/2020). Razpisanih je 3.000.000,00 za nakup kmetijskih in gozdnih 

zemljišč po obrestni meri ROM + pribitek od 0,10% letno do 0,50% letno in zavarovanje samo s 

predmetom nakupa.  

- Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – 

PF1 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020) ter Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje 

podjetniških projektov - PF3  (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020). Oba razpisa sta namenjena za 

premostitveno financiranje za izvedbo projektov, ki so že prejela odobrena evropska sredstva. Gre 

za pomemben in potreben ukrep, povezan z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in izvedbo 

projektov, ki so sicer pridobila evropski finančni vir, vendar morajo pred končnim prejetjem le-

tega zagotoviti premostitvena sredstva. Hkrati ima Sklad v pripravi javni razpis za dodeljevanje 

posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – PF2, ki bo objavljen 

predvidoma do konca meseca avgusta 2020. 

 

 

Prijava na razpise Sklada je po novem elektronska, preko aplikacije www.r-sklad.si, vse informacije o 

razpisih pa so tudi na spletni strani sklada, www.regionalnisklad.si.  
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