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ZADEVA Vloga za izdajo soglasja k najemu premostitvenega posojila 

 
Spoštovani, 
 
S Slovenskega regionalno razvojnega sklada smo prejeli odločbo (v prilogi) o odobritvi posojila za projekt 
Pronacul, ki ga izvajamo že več kot dve leti. Za sklenitev posojilne pogodbe potrebujemo soglasje občinskih 
svetov ustanoviteljic RRA.  
 
Za pridobitev posojila smo kandidirali na Javnem razpisu za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS) in bili pri tem uspešni. Projekt Pronacul je bil v soglasju z 
vsemi projektnimi partnerji podaljšan do konca marca 2023, do takrat so upravičeni tudi stroški na projektu, 
vendar glede na potrjeno dinamiko izplačil podanih zahtevkov zadnja sredstva lahko pričakujemo decembra 
2023. Odplačilo posojila bo potekalo v skladu s povračili stroškov na podlagi izdanih zahtevkov za pretekla 
obdobja.   
 
Premostitveno posojilo je potrebno za uspešno dokončanje projekta  PRONACUL - Spodbujanje naravne in 
kulturne dediščine za razvoj trajnostnega turizma na zavarovanih območjih. Regionalna razvojna agencija 
Zasavje je vodilni partner v projektu, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v sklopu Programa Interreg ADRION.  
 
Za soglasje za najetje premostitvenega (likvidnostnega) posojila smo zaprosili Svet zavoda RRA Zasavje, ki se 
bo sestal in zadevo obravnaval na seji dne 18. 01. 2023. Na občinske svete se obračamo pred dejanskim 
soglasjem Sveta zavoda zaradi časovne stiske – soglasje za podpis pogodbe ustanoviteljic je namreč po odločbi 
treba pridobiti v roku 45 dni od izdaje odločbe, tako da je umestitev obravnave nujna že na januarskih sejah, 
poleg tega pa se zavedamo, da je treba pripraviti tudi gradiva za seje občinskih svetov. Sklep z odločitvijo Sveta 
zavoda bomo občinskim svetom posredovali naslednji dan po sprejetju, tako da ga bodo predvidoma lahko še 
umestili med obravnavana gradiva. 
 
Občinske svete ustanoviteljic torej prosimo za izdajo soglasja k zadolžitvi RRA Zasavje, za najem 
Premostitvenega (likvidnostnega) posojila v višini 31.424,00 EUR z vračilom do 18. 12. 2023, z namenom 
uspešnega dokončanja EU projekta Pronacul, z že odobrenimi evropskimi sredstvi. 
 
Za izdana soglasja se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, 
 
 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                                             Jani Medvešek 
                                                                                                            Direktor 

 
Priloga: Odločba SRRS o odobritvi posojila   


