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PREDLOG

Na podlagi 88. dlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. I 1/1 1- uradno predi5deno besedilo, 14l13
popr., 10i/13 , 55115 - ZFisP in961115 - ZIPRSl617,29 l/renZakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.

94107 - uradnopredi5denobesedilo,76108,79109,51110,40112-ZUJFin14115 - ZUUJFO), l0g. dlenaZakonao
financiranjuobdin(UradnilistSt. 123106,57/08,36/11, in14/15 -ZUUJFO), l6.dlenaStatutaObdineBovec
(Uradni list RS 5t.72106 in 89/10) in 12. dlena Odloka o proradunu Obdine Bovec zaleto 2017 (Uradni list RS 5t.

ll/17 in spremembe, sprejete na 18. redni seji obdinskega sveta, dne 6.4.2017) je obdinski svet Obdine Bovec na

18. redni se.ji, dne 6.4.2017 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja kzadolLitvi javnega zavoda Posolki razvojni center

1. dlen

Obdinski svet Obdine Bovec sogla5a, da se javni zavod Poso5ki razvojni center v letu2017
zadolLi za pred-frnanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi.

2. dlen

Javnizavod Poso5ki razvoini center se lahko v letu 2017 zadolZi do skupne vi5ine
100.000,00 EUR.

3. dlen

Iavni zavod Poso5ki razvojni center bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga izne-
proradunskih virov in sicer iz nepovratnih sredstev Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeLelja za delovanje in projekte lokalne akcijske skupine LAS.

4. dlen

Sklep zadne veljati po objavi Odloka o spremembi odloka o proradunu Obdine Bovec zaleto
2017.

Stevilka:

Datum: ntpan

Valter MlekuZ



Obrazloil,itev:

L. Pravni temelj za sprejem sklepa:

88. dlen Zakona o javnih financah doloda, da se posredni uporabniki obdinskega proraduna,

javni gospodarski zavodi injavnapodjetjalahko zadolLujejoinizdajqo poroStvasamo, (,e jez
zakonom, ki ureja financiranje obdin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih dolodi obdinski svet.

V istem dlenu je nadalje dolodeno, da se skupna vi5ina zadolLitve in izdanih poro5tev dolodi z

odlokom, s katerim se sprejme obdinski proradun.

Zakon o financiranju obdin (Uradni list 5t. 123106 , 57108,36/1 1, in l4ll5 - ZUUJFO, v nadaljevanju

zFo-t), v 10g dlenu doloda, da se posredni proradunski uporabniki obdinskegaproraduna, ,

javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter druge pravne

osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, lahko zadolZujejo in
izdajajo poro5tva s soglasjem obdine pod pogoji, ki jih dolodi obdinski svet in de imajo te

osebe zagotovljena sredstva za servisiranje za servisiranje dolga iz neproradunskih virov.
Izdanasoglasja po tem dlenu se ne Stejejo v najvedji obseg moZnega zadolLevania obdine.

Zakonnadalje v tem dlenu doloda tudi nidnost pogodbenih dolodil v posojilni pogodbi ali
pogodbi o zavarovanju poro3tva, ki bi jo sklenile te pravne osebe, de bi dolodale zavarcvanje

s stvamim premoZenjem, ki je namenjeno izvajaryu javne oziromagospodarske javne sluZbe.

Soglasje kzadollitvi, skladno s tretjim odstavkom 10. g dlena ZFO-I, poda obdinski svet.

eetrti odstavek istega dlena pa doloda, da se obseg zadollevanja in obseg izdanihporo5tev
dolodi za odlokom, s katerim se sprejme obdinski proradun.

V Odloku o proradunu Obdine Bovec zaleto 2017 (Uradni list RS 5t. lll2017 in sklep obdinskega sveta na

18. redniseji, dne 6.4.20ri) je v 12. dlenu doloden obseg zadollevanja in izdanih poro5tev

posrednih uporabnikov obdinskega proraduna, javnih zavodov in javnih podjetij, katerih

ustanovitelj ica oziroma soustanoviteljica je Obdina Bovec. S soglasjem obdinskega sveta se

smejo zadollevati najved do vi5ine 100.000 EUR, po vsakokratnem sklepu obdinskega sveta.

Navedena zadollevanja se ne Stejejo v najvedji obseg zadollevanja obdine. za odpladilo dolga

morajo imeti te pravne osebe zagotovljene neproradunske vire'

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem sklepa:
V prilogi
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Pososki razv aini centsr

Posoiki r azv oini center

Trg tigrovcev 1

5220 TOLMIN

Toimin, 1,7.3. 2Afi

Obiina Bovec

Trg golobarskih irtev I
5230 80v[c

Zadeva: Vloga za pridobitev soglasje pred-financiranja

Ministrstvo za kmetiistvo. gozdarstvo in prei.rr;no (v nadaijevanju MKGp)je v soglasju z Ministrsrvom
za gospodarski ra:voj in tehnologijo 6. septembra 2016 izdalo odloibo o potrditvi lokatne akcijske
skupine LAs Dolina 5o6e in strategije lokalnega razvoja za obdobje 2a1,4*?a2o. LAS Dotina sode je z
odloibo pridobila 3,24a.295,75 tUR, kise jih bo koristilo vse do t€ta 2023. Za srroike delovanje LAS je
namenjeno do najvei 609.S02,24 f UR.vJ,JV4rZA LUn.

v polrjeni Strategiii lokalnega razvoja (v nadaljevanju stR) j9 opredeljena moinost pridobitve avansa
za deiovanje LAS v viSini 182.000,00 EUR. vociilni parrner bi lahko pridobil ta avans pri Agenciji
Republike Slovenje za kmetijske trge in razvoj podeielja, organu upravljanja MKGP {v naclaljevanje
ARSKTRP) na osnovivloge in garanciie za vraiilo avansa z veljavnostjo do 31, 12.2023.zaradivisokih
stroikov garancije in pogoiev zavarovanja {hipoteka na nepremidnino) le-te sn:ro LAS-i v Sloveniji
iskali drugo moinost pridobitve pred-financiranja. Dobili smo jo na slovenskem regionalnem
razvoinem skladu, ki ie objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobre6imi evropskimi
sredstvi za ieto 2a1"6 - PF 2015' Konec leta 2016 se je Posoiki razvojni center pr:ijavil na omenjen
javni razpis in prsi6l 2L' februarja 2017 odloibo o dodelirvi sredstev ir. g020-173 12016-4 z dne L7.2,
24t7.

Posoiki razvojni center kot javni zavocl nrora
kljub temu, da pred-financiranje na osnovi
maksimalne kvote zadolievania obcine.

p r id o b it i o d obti n u s ta nov ite lj i c.,soglatjer ia zado.lieva nje
prldobljenih evr.opskih sredstev ne pomeni povedanje
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Spridqhljenoodloeboiedolotelio,dapogodbozapridobitevsredstevvvrednesti100'0CI0t00PRC
podpi$e do lT. s.{OLT.Predloiiti mora 5 bianco podpisanih rnenic skupaj s 5 rneni'dnim'i iz'iavarni's

poo,b-lartili za irggJnltev in unoufenje menlc ter izo.olnieno in notarsko ali upravno over'ieno izv$nie0'

posoiki razvojnr cenrer je na sroven.k.regiona.rhi.,iazvojni gkia,d pocral vrogp za podari5a'je roka

sklenitve posojilne pogodbe, in sicer do 5 5 2017'

v- primeru Bridobitve sledstcv bodo le.ta vrnjqng;najkasnejl v letu in pEl' klar por'nil'ni' da bo"do:

rnaksirnalni str.oiki pred-financirarr.j,a f,!00,00 run {tq $tro,$l:-:okriva LAS Folina so.6e)"'gredstva

bodo vrnjena'po tem, ko bo A*St*R,Pi'n;kata'la,. slot za:h::vke delCI\''fiie tAS' Pl'vi nre1ni'k za-

oddajolahtevkazadelovanjeLASje2S.aFril20].7;obdo.bje6.9"}01"6*3!1".3..20;1?'

posoiki r3zvojni center zalaga stloske'delovanje LAS Doline $ote' od pristolnega or:gana pa nima

zag.otovila, v kolikS,nem iasu bo LAs Eolina Sode pre;iela sredstva za i:zd'ani rdhtevek delovania'

Mo,rebitna pridobrjena sredstva bodo nakaeana na B.odr.adurr LAS in se bodo Upo'ablialg z 'd€'lovarlie

1,45.

pososki razvojni cenl€r pr:edlaga obi'inarn rrstanoviteljicarn' da irdajo 
l.?$htj* :.:t:1u****fariltje'i

$g&.qprypi.*daii6ina€a,,€€*rtra*ir,,,$.-rtem*.8fhqmsrc. 
1'.ng*eq&nwr*"deioxarriu*tA5-e11*a;sesp''!B'-'"'-*

o.osredns Posof kega raevo'j*ege centra'

mag: Almira Piri

Frrtl6€,a:

- Ksp,ija Odladbe o dodelirvi posajtla

Fosoiki ralvQjni center
Tft teroGet ] 5?:3roh't'Sleoni'

r.Ba6{o}st*tid.t -!E6'o!5}8d:s34 [ "'ro&Ftcs w t'c''

*u&

S er*rt** $os
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S LOVIN5KI REGIONALNO RAZVO.JNI SKLAD

Stevilka: 802}-fi3120164
Datum: 17. 2.2417

Skrabiev trg 9a
1310 Ribnica

H,*:t,l3li:l:l;;:
e-poita: info@regionalnisklad.si

Slovenski regionalno razvolni sklad, $krabdev trg 9a, {310 Ribnica (v nadaljevanju: Sklad), kiga
zastopa direktor Sklada, izdaja na podlagi Ustanovitvenega akta sklada z dne23.7,2009 (fistopis SV
S83/{5 z dne 31 . 12.2A15}, Splo6nih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z
dne 19. 3.2A$ s spremembamiin dopolnitvami (v nadaljevanju: SploSni pogojisklada), Pravilnikao
dodetjevanju spodbud Sklada z dne 19. 3.2A15 s sprernembami In dopnlnifuami

in na podlagi, poglavja 7, podpoglavja 7.2, todke 1. javnega razpisa za pred-financiranje projektov z
odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2A16 - PF 2016 (Ur. l. RS, 5t. 19/2016, 3112016 in 62/2016 - v
nadaljevanju: javni razpis), vloge vlagatelja POSOSKI RAZVOJNI CENTER, vloZene dne 15. 12.2016
in popofne dne g. 1. 2017 ob 14:21 uri ter predloga strokovne komisije za obravnavo vlog, prispelih na
javni razpis, naslednjo

ODLOCBO
o dodelitvi posojila

Upravicencu pososKl RAzvoJNl CENTER, TRG TIGROVCEV 1,522A TOLMIN, matidna
St. 1414933000, davdna St. S132155425,($t. vloge;2030VPF), kise je prijavilna javnirazpis s
projektom )PO0PORA ZA TEKOCE STRO$KE lN STROSKE ANIMACIJE<<, se:

dodeli posoiilo v vi5ini 100.000,00 EUR (z besedo: sto tisod 00/100 evrov) po

i'-'posojiinlhpogolih: I''
- obrestna mera: vetjavna referen6na obrestna mera za izradun dr2avne

pomodi+ 1,00% letno,
- upravidenec praviloma vraia posojilo sproti, ob vsakokratnem prejemu

evropskih sredstev za projekt, vsekakor pa v celoti in dokontno najkasneje
v B-ih dneh po prejemu placila zadnjega zahtevka. V kolikor se projekt oz.
pladilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravidenec dolZan vrniti
posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe;

- obrestise rnesedno plaeujejo;

- posojilo ne vsebuje elementov drZavnih pomodi.

. Upravieenec posojilo zavarqe z menicami in izvr3nico. Pred sklepanjem posojilne
pogodbe mora upraviienec posredovati:

- 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 menidnimi izjavami s pooblastili za
izpolnitev in unov0enje menic,

- izpolnjeno in notarsko ali upfavno overjeno izvrSnico in

- pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadollevanju v letu drpanja, v
kolikor ga je upravi6enec zavezan pridobiti v skladu z Uredbo o pogojih in
postopkih zadollevanja pravnih oseb iz 87. 6lena Zakana o javnih financah
(Ur.l. RS, 5t.1Qtas).

Menidna izjava ter izvrSnica morata biti sestavljeni v obliki, predpieanl s strani Sklada.

Sklad ju bo upravi6encu poslal po elektronskipo5ti.

Odobreno posoJlto predstavlja zaproSeni znesek upravitenca in Je v skladu s pogoji
javnega razpisa.

il.

SLOVENSKI REGTONALNO RAZVOJNI SKLAD, Javni sklad Republike Slovenije za rcgionalni razvoj in razvoj podeietja, http://wwwrcgianrtr;l{Ea.ti
POSOSKI RMVOJNI CENTER
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Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 45 dni od datuma od.lodbe o dodelitvi posojita" Ob

utemeljenem railogu lahko S[lad na pro6njo upravidenca rok sklenitve pogodbe tudi podalj3a.

Rok dipanja ooaerjenega poroiit" je uo eo dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe' Ob

utemeljenem razlogu latrko stdad s pisnim soglasjem na prosnjo upravidenca ta rot( 1 krat za

najved 45 dni tudi Podalj5a.

Rok za zakljucek celotnega projekta je 30. 6. 2023. Upravidenec mora o poteku projekta

$kladu,poro6ati najkasneje v roku 1 meseca po zakljudku prijavljenih faz projekta, vendar ne

tasne.ie kot v roku 
"S f"t io podpisu posojilne pogodbe in 

'v 
ia namen posredovati izpolnjen

obrazec Porodilo o Projektu.

Uoravieenec mora Sklad tudi ustrezno obvestiti o aktiviranju projekta ter ob informiranju

SirSe javnosti o projektu slednji podati informacije o udeleibi Sklada pri projektu'

Upravidenec bo posojilo lahko koristil po sklenitvi posojilne pogodbe v notarski obliki in ureditvi

zavarovanja PoSoj ia podpis posojilne pogodbe in drpanje posojila so tudi poravnane vse

trp"Oiu oi,uutnJtti vlagateija do SXtaOa. Zi sklenitev posojilne.pogodbe se.obme 
1a.fkla.d.

(kontaktna $t.: 01 836-i9 SS;, tler bo dogovoril kraj in das sklenitve nosgiilne^.9_op?_db-",V
posojilni pogodbi se uredijo naein in pogoji kori5eenja dodeljenega, posojila',Pred izvedbo

tfi;j" pbr6ltu upravifenec skladu dim prel in najkasneje 5 delo.vnih dni pred 
i:.!"_k:l] 1"1"

pd"r"Crje izpolnjen in podpisan zahtevek (orlginal), ki vkljuiuje.tudi izjavo' da so vsa dokazila

in izvedena ielav skladu z doloiili javnega razpisa. Podrobnej6a navodila za drpanje posojila

so objavljena na spletni strani: h[p://www.reqionalnisklad,si/razoisi/obrazci (izberite

>dokumentacriaza odobrena posojlla v letu 2016<).

StroSki sklepanja posojilne pogodbe, zapisa posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja

posojila in vodenja posojila bremenijo upravidenca.

0e upraviienec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v

dolodenem rol{u in ne bo zaprosil ia njegovo podaljSan}e, se bo upoStevalo, da-je enostransko

odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne- pos.*b: ce se upravlcenec v roKu lz

tocke il|. te odlodbe n" odroue, se na podlagi O. toefe 15. 6lena Splo5hih'pogojev Sklada

Steje, da je umaknil vlogo za pridobitev posojila.

lX. Prito2ba ne zadrLi izvrSitve te odlocbe.

X. Stro5kov PostoPka ni bilo.

OBRAZLOZffEV:
upravieenec po$o$Kr RAzVoJNt CENTER, rRG.TlGROyt:Y l',q210 Tgllyllji na javni razpis

vloiil vlogo za dodelitev posojila .u nut"n projekf: ),PODPORA ZA TEKOC-E STROSKE lN

iinoSxE nNirunclJr,i. po obiavnavi vloge, je'komisija za obravnavo vlog,.prispelih na javni razpis,

ugotovila, da je bila vloga vlo2ena pravo?"s-no. Hkriti'je komisiia ugotovila,..da je bila k.vlogi v

piedpisanem rbku prilozeia vsa zahtevana dokumentacija ter da je vloga utemeljena zato se.je vloga

bcenila v skladu z merili za ocenjevanje vlog. Koi kon6no oceno se upoSteva'povpJedje dveh ocen-

Projekt je bil po posameznih merilih ocenjen z naslednjim povprednim Stevilom bek:

Merilo NajviSje moino Stevilo to6k Skupno $tevilo doseienih
toik

Koefrcienl razvitosti obiine sedeZa
vlaoatelia za leto 2016

ZJ 13

SGvitosoOetujo0ih partnerjev pri projektu
z odobrenimi evrops kilqi llegli{y|--..-..._-

30 {E

Tgina celotnih prihodkov vlagatelja v letu
2015 v EUR

4A an

DeleZ dolgov v financiranju glede na
podatke iz Bilance stanja na dan 31' 12.

2O15 v %

q

SKUPAJ 100 61

POSOSKI RMVOJNI CENTER

zt3
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Skupaj je po ocenitvi projekt prejel6l od moZnih 100 todk. Za odobritev mora vloga doseci najrnani40
to6k. Na t? gtloyl je komisija predlagala, da se upravidencu dodeli posojilo za namen in v viiini,
dolodeniv toiki l, te odlodbe. , , .

Glede na navedeno je direktor Sklada odlodil, kot je razvidn o izizreka te odlo6be.

Vaperto odloibo je dovoljena prito2ba, kipa na podlagi 1. odstavka 10.6lena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Ur. l. RS, 5t.2012011,5712012)nezadrZi izvr5itve oOto8ne.

PRAVNI POUK:
Zoper to odloObo je dovoljena pritolba v roku 8 dni od dneva vroeitve odlodbe upravidencu. Pritozbo je
potrebno vloiiti pisno v dveh: izvodih pri organu, ki je odlodbo ;izdal ($lovenski regionatno razvojni
sklad, Skrabiev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici: Priio2ba na odlodbo 8020-179nA164.
Prito2bo se lahko poda tudi ustno na zapisnik pri organu, ki je odlodbo izdal. O pritoZbi odlo6a
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana.

Odlodbo,pripravila:
Simona Goren0id, projekini vodja ll

Y'"o^<*

upravifu neq obvelno osebno
tinanina sluiba. tu
arhiv, lu

POSOSKI RAZVOJNI CENTER


