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ZADEVA: Sprejem Sprememb in dopolnitev (2) Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v letu 2020
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter četrte alineje 13. 
člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE, je Vlada 
Republike Slovenije na _____. seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in 
finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021.

                                                                                                                 dr. Božo Predalič
                                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

                                                                                      

Sklep prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
- Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
-
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Grega Kordež, v. d. generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Velislav Žvipelj, v. d. direktorja Slovenskega regionalno razvojnega sklada.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-
5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) ima pomembno vlogo pri doseganju javnih 
ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Celovito skrbi za izpopolnjevanje in 
uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega 
razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.
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Sklad izvaja spodbude na podlagi potrjenega Poslovnega in finančnega načrta. Vlada Republike 
Slovenije je s sklepom št. 47602-7/2020/3 z dne 27. 3. 2020 sprejela Poslovni in finančni načrt 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021 (v nadaljevanju: PFN 2020-2021).
Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in pričakovanih negativnih posledic na gospodarstvo je Sklad 
pripravil Predlog prerazporeditve postavk (1) PFN 2020-2021, v letu 2020, ki so bile potrjene s
sklepom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 014-3/2020/11 z dne 9. 4. 2020.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) je za blažitev negativnih 
posledic epidemije COVID-19 izdelalo Program izvajanja finančnih spodbud COVID-19, kjer je Sklad 
določen kot izvajalec ukrepa za zagotovitev likvidnosti oz. tekočega poslovanja v obliki posojila za 
naložbe in obratna sredstva za ciljno skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij ter zavodi in 
socialna podjetja, s sedežem ali poslovno enoto na (obmejno) problemskih območjih (v nadaljevanju:
Ukrep).

Navedeni Ukrep se bo izvedel v skladu s 36. in 37. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (Uradni list RS št. 80/2020, v nadaljevanju: ZIUOOPE) in 
v skladu s priglašeno shemo državne pomoči, natančneje po točki 3.1 Začasnega okvirja za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (2020/C 91 I/01, s spremembami 
2020/C 112 I/01, 2020/C 164/03 in 2020/C 218/03, v nadaljevanju: Začasni okvir).

Za izvedbo Ukrepa po Programu izvajanja finančnih spodbud COVID 19, so predvidena razpoložljiva 
sredstva v višini 26.656.000,00 EUR, od tega 12.600.000,00 EUR iz namenskega premoženja Sklada 
in 14.056.000,00 EUR iz proračunske postavke 200601 – Povečanje namenskega premoženja Sklada 
– 37. člen ZIUOOPE COVID-19 . MGRT je za denarna sredstva, ki jih bo Sklad, v skladu s 37. členom 
ZIUOOPE, prejel iz proračunske postavke za povečanje namenskega premoženja, pridobil sklep
Vlade RS št. 47602-16/2020/2 z dne 23. 7. 2020 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje
Ukrepa. Sklad in MGRT sta tudi uskladila vsebino Pogodbe št. C2130-20G410000 o povečanju 
namenskega premoženja za izvajanje Ukrepa. 

Vsled navedenega je Sklad pripravil Spremembe in dopolnitve (2) PFN 2020-2021, v letu 2020. 
Nadzorni svet Sklada je na 14. redni seji, ki je potekala 8. 7. 2020, obravnaval navedene spremembe
in zavzel pozitivno stališče.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost 

podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

2130 - MGRT 2130-20-0020

Finančni produkti
SRRS 37. člen
ZIUOOPE –
COVID-19

200601

Povečanje nam.
premoženja 
Slovenskega 
regionalno 
razvojnega sklada 
– 37. čl. ZIUOOPE-
Covid-19

14.056.000,00 0,00

SKUPAJ 14.056.000,00 0,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1 
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SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

DA/NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

           Zdravko Počivalšek

                                               MINISTER
                                         
                                                               

Priloge: 

1. Obrazložitev
2. Izvleček zapisnika 14. redne seje nadzornega sveta Sklada
3. Stališče nadzornega sveta Sklada glede Sprememb in dopolnitev (2) Poslovno in finančnega 

načrta za leti 2020 in 2021, za leto 2020
4. Spremembe in dopolnitve (2) Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020 in 2021, za leto 

2020
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OBRAZLOŽITEV

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) je javna finančna institucija Republike 
Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega 
razvoja in razvoja podeželja. Kot strokovna institucija za področje regionalnega razvoja in kohezijske 
politike, preko opravljanja nalog in izvajanja dodeljevanja finančnih spodbud, celovito skrbi za 
izpolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in 
uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne 
politike. V ta namen nenehno dopolnjuje in prilagaja svojo ponudbo v okviru zakonsko določenih 
spodbud in samostojno ter v sodelovanju z drugimi regionalno-razvojno usmerjenimi organizacijami 
usmerja svoja, državna in evropska sredstva v projekte, ki prispevajo k doseganju vse večje in 
enakomernejše razvitosti slovenskih in evropskih regij. 

Sklad svojo vizijo uresničuje preko dveh glavnih strateških usmeritev, ki omogočajo udejanjanje 
poslanstva Sklada. Prva strateška usmeritev zasleduje udejanjanje razvojnih načrtov, in sicer z 
oblikovanjem spodbud, ki pomembno vplivajo na skladen regionalni razvoj. Druga strateška usmeritev 
pa se nanaša na aktivno vključevanje Sklada v evropske razvojne procese.

Spodbude Sklada se v obdobju 2020-2021 vsebinsko in finančno navezujejo na izvajanje državne 
politike regionalnega razvoja in razvoja podeželja, in sicer preko upoštevanja strateških dokumentov 
tako Evropske komisije kot Republike Slovenije. Spodbude so praviloma izvajane v okviru šestih 
programov, znotraj katerih Sklad oblikuje smiselne podprograme, in sicer program podjetništvo (B), 
program za občine (C), program kmetijstva in gozdarstva (A), program za projekte na območju, kjer 
živita italijanska in madžarska avtohtona narodna skupnost (ANS), program pred-financiranja (PF), 
program regijskih garancijskih shem (RGS). 

Sklad znotraj posameznega programa oblikuje smiselne spodbude, praviloma glede na ciljno 
usmerjenost spodbude ali pa glede na obliko finančne spodbude. Prav tako Sklad deluje tudi na 
področju drugih spodbud s področja regionalne politike, kot je izvajanje nujnih ukrepov regionalne 
politike, sodelovanje v razvojnih projektih, ipd. Prvenstvena oblika spodbud so posojila.

Sklad izvaja spodbude na podlagi potrjenega Poslovnega in finančnega načrta. Vlada Republike 
Slovenije je s sklepom št. 47602-7/2020/3 z dne 27. 3. 2020 sprejela Poslovni in finančni načrt 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021 (v nadaljevanju: PFN 2020-2021). 
Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in pričakovanih negativnih posledic na gospodarstvo je Sklad 
pripravil Predlog prerazporeditve postavk (1) PFN 2020-2021, v letu 2020 (št. dokumenta 012-
11/2019-15 z dne 23. 3. 2020), ki so bile na podlagi šestega odstavka 10. člena Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16) in zadnjega odstavka 14. 
člena Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (čistopis, SV 
04/20 z dne 7. 1. 2020) potrjene s sklepom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 014-
3/2020/11 z dne 9. 4. 2020. Zadevno je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz namenskega 
premoženja Sklada v višini 6.600.000,00 EUR iz programa (C) občine na program (B) podjetništvo, in 
sicer za namen blaženja gospodarskih posledic, nastalih zaradi razglasitve epidemije z virusom.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) je za blažitev negativnih 
posledic epidemije COVID-19 izdelalo Program izvajanja finančnih spodbud COVID-19, kjer je Sklad 
določen kot izvajalec ukrepa za zagotovitev likvidnosti oz. tekočega poslovanja v obliki posojila za 
naložbe in obratna sredstva za ciljno skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju:
MSP) ter zavodi in socialna podjetja, s sedežem ali poslovno enoto na (obmejno) problemskih 
območjih (v nadaljevanju: Ukrep).

Navedeni Ukrep se bo izvedel v skladu s 36. in 37. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (Uradni list RS št. 80/2020, v nadaljevanju: ZIUOOPE) in 
v skladu s priglašeno shemo državne pomoči, natančneje po točki 3.1 Začasnega okvirja za ukrepe 
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državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (2020/C 91 I/01, s spremembami 
2020/C 112 I/01, 2020/C 164/03 in 2020/C 218/03, v nadaljevanju: Začasni okvir).

Za izvedbo Ukrepa po Programu izvajanja finančnih spodbud COVID 19, so predvidena razpoložljiva 
sredstva v višini 26.656.000,00 EUR, od tega 12.600.000,00 EUR iz namenskega premoženja Sklada 
in 14.056.000,00 EUR iz proračunske postavke 200601 – Povečanje namenskega premoženja Sklada 
– 37. člen ZIUOOPE COVID-19 . MGRT je za denarna sredstva, ki jih bo Sklad, v skladu s 37. členom 
ZIUOOPE, prejel iz proračunske postavke za povečanje namenskega premoženja, pridobil sklep
Vlade RS št. 47602-16/2020/2 z dne 23. 7. 2020 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje
Ukrepa. Sklad in MGRT sta tudi uskladila vsebino Pogodbe št. C2130-20G410000 o povečanju 
namenskega premoženja za izvajanje Ukrepa. 

Sklad je pripravil Spremembe in dopolnitve (2) PFN 2020-2021, v letu 2020 (v nadaljevanju:
Spremembe (2) PFN 2020-2021), ki vključujejo vsebinske spremembe v poslovnem delu iz naslova 
izvajanja Ukrepa ter finančne spremembe zaradi sprememb poslovnega dela in spremembe med 
posameznimi postavkami zaradi novih dejstev, nastalih po sprejemu PFN 2020-2021.

Glede na dejstvo, da se bo Ukrep izvajal skladno s točko 3.1 Začasnega okvirja, ki omogoča 
dodeljevanje spodbud do 31. 12. 2020, je ključnega pomena, da se vse pravne podlage, na podlagi 
katerih je možno izvesti javne razpise pripravljajo sočasno oz. se sprejmejo nemudoma. Za dosego 
pogoja, da se pomoč dodeli najkasneje do 31. 12. 2020, mora Sklad objaviti javne razpise najkasneje 
do konca julija 2020, v nasprotnem primeru bo pomoč gospodarstvu prišla prepozno, saj prejemniki 
pomoči ne bodo mogli podpisati pogodbe do konca leta 2020. Vsled navedenega se Sklad zavezuje, 
da bo Spremembe (2) PFN 2020-2021 izvedel po načelu odložnega pogoja, ki pravi, da bo Sklad 
pristopil k izvedbi Ukrepa po sprejemu Sklepa Vlade RS o povečanju namenskega premoženja in po 
podpisu Pogodbe o povečanju namenskega premoženja. Črpanja s strani upravičencev pa bodo 
izvedena šele po potrditvi Spremembe (2) PFN 2020-2021.

Nadzorni svet Sklada je na 14. redni seji, ki je potekala 8. 7. 2020, obravnaval navedene spremembe
in zavzel pozitivno stališče.

To gradivo je medresorsko usklajeno z Ministrstvom za finance in SVZ.
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