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ZADEVA: Sprejem Sprememb in dopolnitev (3) Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v letu 2021 – predlog za obravnavo

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, ki se nanašajo na leto 2021.

                                                                                     mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                              v.d. GENERALNEGA SEKRETARJA

                                                                                        

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, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Matjaž Ribaš, direktor 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 
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uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega 
razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.

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), 
zato je Sklad pripravil Spremembe in dopolnitve (2) PFN 2020-2021, v letu 2020, ki so bile sprejete s 
sklepom Vlade RS,št. 47602-7/2020/8 z dne 18. 8. 2020.

Glede na trenutne razmere, ki so posledica epidemije SARS-CoV-2, je Sklad pristopil k pripravi 
Sprememb in dopolnitev (3) Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020-2021, za leto 2021. Namreč 
epidemija se nadaljuje tudi v letu 2021, kar neizogibno vodi v poslabšanje razmer v gospodarstvu in 
povečanje potreb po likvidnostnih sredstvih, zato bo Sklad nadaljeval z izvajanjem Ukrepa, s ciljem 
ohranitve dejavnosti in delovnih mest ter olajšanje dostopa do financiranja MSP na (obmejnih) 
problemskih območjih. Iz navedenega naslova Sklad planira sredstva v višini 17,04 mio €, od tega 
8 mio € iz naslova dokapitalizacije in 9,04 mio € iz naslova namenskega premoženja Sklada.

Prav tako si bo Sklad tudi v prihodnjih letih prizadeval odigrati pomembno vlogo v regionalnem 
razvoju, saj bo potrebno čim bolj spodbuditi investicijsko dejavnosti, tako zaradi odprave posledic
epidemije kot zaradi potreb po hitrejšem, z usmeritvami EU skladnim – zelenim, trajnostnim, 
digitaliziranim – razvojem. Investicije bodo potrebne tako v podjetništvu, kmetijstvu kot na področju 
javne infrastrukture, z namenom spodbujanja razvoja malih in srednjih podjetij ter drugih za regionalni 
razvoj prioritetnih projektov, s fokusiranjem spodbujanja investicij v manj razvitih občinah, predvsem 
na problemskih in obmejno problemskih območjih. V ta namen Sklad planira zagotovitev dodatnih 
sredstev v skupini višini 30 mio €, ki jih bo pridobil s finančno zadolžitvijo pri mednarodni razvojni 
finančni instituciji. Sredstva kredita bo Sklad črpal v letih 2021 in 2022. Za zadolžitev je Sklad po 
predhodnem pozitivnem mnenju resornega ministrstva, št. 303-1/2020/156 z dne 13. 10. 2020 že 
pridobil tudi soglasje k začetku postopka zadolžitve s strani Ministrstva za finance, št. 4741-50/2020/3 
z dne 27. 11. 2020, k zadolževanju pa je dala pozitivno mnenje tudi Vlada 
(sklep številka 54700-13/2020/3 z dne 7. 1. 2021).

Poleg navedenih sredstev Sklad v letu 2021 na programu podjetništvo planira izvedbo še dodatnih 
razpisov za podjetništvo, v skupni višini 6,5 mio EUR. Vir za izvedbo tega produkta predstavljajo 
prosta sredstva, ki jih je Sklad prejel na podlagi Pogodbe št. C2130-16-900001 o financiranju in 
izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2016 in 
2017 in Pogodbe št. C2130-18-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti 
za investicije na problemskih območjih v letih 2018 in 2019.

Zaradi navedenega je Sklad pripravil Spremembe in dopolnitve (3) Poslovnega in finančnega načrta 
za leti 2020-2021 Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki se nanašajo na leto 2021, v katerega 
so vključene tudi nujne investicije v  delovna sredstva zlasti zamenjava strešne kritine na poslovni 
stavbi in nakup nadomestnega službenega vozila na električni pogon s sofinanciranjem Sklada za 
podnebne spremembe. ki o bile načrtovane v letu 2020, vendar se bo izvedba zamaknila v leto 2021.
Na načrtovane investicije v delovna sredstva soglasje izdaja pristojno Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Nadzorni svet Sklada je na 17. redni seji, ki je preko avdio-video konference potekala 18. 3. 2021, 
obravnaval navedene spremembe in zavzel pozitivno stališče.
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Gradivo je medresorsko usklajeno z MF in SVZ.
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 2130-16-8020 
Nadomestilo 
stroškov za 
izvajanje kreditov

989110-Dodatni 
ukrepi za 
problemska 
območja

95.000,00 0,00

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

8.000.000,00 0,00

SKUPAJ 8.095.000,00 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

           Simon Zajc
        državni sekretar                                             

Priloge: 

1. Obrazložitev
2. Izvleček zapisnika 17. redne seje nadzornega sveta Sklada
3. Stališče nadzornega sveta Sklada glede Sprememb in dopolnitev (3) Poslovno in finančnega 

načrta za leti 2020 in 2021, za leto 2021
4. Spremembe in dopolnitve (3) Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020 in 2021, za leto 

2021 (ločena priloga)
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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 delovnih področij, ki omogočata udejanjanje 
poslanstva Sklada. Prvo delovno področje obsega oblikovanje in podeljevanje spodbud, ki pomembno 
vplivajo na skladen regionalni razvoj. Drugo delovno področje pa se nanaša na aktivno vključevanje 
Sklada v evropske razvojne procese.

Spodbude Sklada se vsebinsko in finančno navezujejo na izvajanje državne politike regionalnega 
razvoja in razvoja podeželja in so praviloma izvajane v okviru šestih programov, 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 (v nadaljevanju ANS), 
program pred-financiranja (PF), program regijskih garancijskih shem (RGS). Znotraj posameznega 
programa se pripravljajo posamezni finančni produkti. Prvenstvena oblika produktov so razvojna 
posojila, ki imajo ugodnejšo obrestno mero in daljšo ročnostjo od bančnih kreditov za podobno 
tvegane naložbe.

 Kronologija sprememb in dopolnitev PFN 2020-2021, za leto 2020
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 Spremembe in dopolnitve (1) Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leti 2020-2021, v letu 2020, ki so bile potrjene s sklepom ministra, št. št. 
014-3/2020/11 z dne 9. 4. 2020. Nadaljnje je Vlada RS, s sklepom št. 47602-7/2020/8 z dne 
18. 8. 2020, potrdila Spremembe in dopolnitve (2) Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020-2021, 
v letu 2020, saj je Sklad za izvajanje 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 
zavodih in socialnih podjetij, s sedežem ali poslovno enoto na (obmejno) problemskih območji (v 
nadaljevanju Ukrep) prejel vplačilo dodatnega namenskega premoženja v kapital Sklada v višini 
14.056.000 €. Navedeni Ukrep se izvaja na podlagi 36. in 37. člena ZIUOOPE in v skladu s priglašeno 
sheme državne pomoči (t.i. Začasni okvir).

 Pojasnilo za Spremembe in dopolnitve (3) PFN 2020-2021
Glede na trenutne razmere, ki so posledica epidemije SARS-CoV-2, je Sklad pristopil k pripravi 
Sprememb in dopolnitev (3) Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020-2021, za leto 2021. Namreč 
epidemija se nadaljuje tudi v letu 2021, kar neizogibno vodi v poslabšanje razmer v gospodarstvu in 
povečanje potreb po likvidnostnih sredstvih, zato bo Sklad nadaljeval z izvajanjem Ukrepa, s ciljem 
ohranitve dejavnosti in delovnih mest ter olajšanje dostopa do financiranja MSP na (obmejnih) 
problemskih območjih. Iz navedenega naslova Sklad planira sredstva v višini 17,04 mio €, od tega 
8,00 mio € iz naslova dokapitalizacije in 9,04 mio € iz naslova namenskega premoženja Sklada.
Sredstva v višini 8,00 mio € so bila na MGRT že interno prerazporejena.
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Prav tako si bo Sklad tudi v prihodnjih letih prizadeval odigrati pomembno vlogo v regionalnem 
razvoju, saj bo potrebno čim bolj spodbuditi investicijsko dejavnosti, tako zaradi odprave posledic 
epidemije kot zaradi potreb po hitrejšem, z usmeritvami EU skladnim – zelenim, trajnostnim, 
digitaliziranim – razvojem. Investicije bodo potrebne tako v podjetništvu, kmetijstvu kot na področju 
javne infrastrukture, z namenom spodbujanja razvoja malih in srednjih podjetij ter drugih za regionalni 
razvoj prioritetnih projektov, s fokusiranjem spodbujanja investicij v manj razvitih občinah, predvsem 
na problemskih in obmejno problemskih območjih. V ta namen Sklad planira zagotovitev dodatnih 
sredstev v skupini višini 30,00 mio €, ki jih bo pridobil s finančno zadolžitvijo pri mednarodni razvojni 
finančni instituciji. Sredstva kredita bo Sklad črpal v letih 2021 in 2022. Za zadolžitev je Sklad po 
predhodnem pozitivnem mnenju resornega ministrstva, št. 303-1/2020/156 z dne 13. 10. 2020 že 
pridobil tudi soglasje k začetku postopka zadolžitve s strani Ministrstva za finance, št. 4741-50/2020/3 
z dne 27. 11. 2020, k zadolževanju pa je dala pozitivno mnenje tudi Vlada (sklep številka 54700-
13/2020/3 z dne 7. 1. 2021).

Na osnovi dodatnih virov, ki jih bo Sklad pridobil z dokapitalizacijo (namenjeno izvajanju likvidnostnih 
posojil) in zadolžitvijo pri mednarodni razvojni finančni instituciji, Sklad v letu 2021 povečuje obseg 
razpisov iz prvotno načrtovanih 30,00 mio € na 57,74 mio €. Razpisana sredstva bodo zadostovala za 
izvedbo investicij 557 upravičencev. Spodbude bodo namenjene tudi zadrugam, kot ključnim 
deležnikom kratkih dobavnih verig, in socialnim podjetjem, ki s svojim delovanjem pripomorejo k 
inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in družbenih problemov ter zagotavljajo 
delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.

Poleg navedenih sredstev Sklad v letu 2021 na programu podjetništvo planira izvedbo še dodatnih 
razpisov za podjetništvo, v skupni višini 6,5 mio €. Vir za izvedbo tega produkta predstavljajo prosta 
sredstva, ki jih je Sklad prejel na podlagi Pogodbe št. C2130-16-900001 o financiranju in izvajanju 
instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2016 in 2017 in 
Pogodbe št. C2130-18-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za 
investicije na problemskih območjih v letih 2018 in 2019. Z navedenimi sredstvi želi Sklad podpreti 12 
upravičencev za namen izvajanja investicij na problemskih območjih.

Kot izhaja iz zgoraj navedenega, Spremembe in dopolnitve (3) Poslovno in finančnega načrta za leti 
2020-2021, za leto 2021 vključujejo spremembe v virih in višinah sredstev za spodbude po programu 
podjetništvo (B), občin (C) ter kmetijstva in gozdarstva (A). Po programu podjetništva (B) se obseg 
planiranih sredstev povečuje iz 7,00 mio € na 24,74 mio €. Po programu občin (C) se obseg planiranih 
sredstev povečuje iz 7,00 mio € na 10,00 mio €, po programu kmetijstva in gozdarstva (A) pa se 
obseg sredstev poveča za 8,00 mio € na 15,00 mio €.

Spremembe (3) PFN 2020-2021 se nanašajo tudi na izvedbo investicij. Gre za nekatere investicije 
Sklada, ki so bile planirane v letu 2020, vendar so se zamaknile v leto 2021 (zamenjava strešne 
kritine, nakup osnovne programske IKT opreme za prehod na bolj avtomatizirano poslovanje, 
zamenjave  osebnega avtomobila) ter nekatere nove, ki so potrebne za vzpostavitev sistema 
Government Connect in uvedbo brezpapirnega poslovanja. Z navedenimi investicijami in 
investicijskimi vzdrževanji s strinja resorno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kot je predvideno v osnutku Načrta za okrevanje in odpornost (Načrt RRF), bo Sklad eden od 
izvajalcev tega programa. Predvideni začetek realizacije je konec leta 2021 oz. v začetek leta 2022. 
Predlagane investicije iz tretjega rebalansa PFN 2020-2021 so tako usmerjene tudi v krepitev 
operativnih sposobnosti sklada za te dodatne naloge. Ob dokončnem dogovoru glede izvedbe Načrta 
RRF bodo potrebne ponovne spremembe PFN 2020-2021.

Kot je že predhodno navedeno, so razlogi za pripravo Sprememb (3) PFN 2020-2021, za leto 2021 
dodatna dokapitalizacija v letu 2021, namenjena izvajanju likvidnostnih posojil v višini 8,00 mio €, 
črpanje najetega kredita pri Evropski investicijski banki v višini 15,00 mio € in izvedba nekaterih 
investicij, ki so se zamaknile iz leta 2020 v leto 2021.
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Za izvajanje posojil na problemskih območjih so dodatno načrtovani prihodki iz državnega proračuna v 
višini 95.000,00 €. Načrtovana je zamenjava službenega vozila z električnim vozilom in s tem 
pridobitev subvencije za električni avtomobil v višini 13.530,00 €. Prenos nekaterih načrtovanih 
investicijskih odhodkov iz leta 2020 v leto 2021, povečanje stroškov namenjenih promociji danih 
spodbud, načrtovanje redne delovne uspešnosti in odpravnine vplivajo na spremembo načrtovanih 
izdatkov Sklada za leto 2021. 

Navedene spremembe neugodno vplivajo na načrtovani poslovni izid Sklada v letu 2021, saj vplivajo 
na povečanje presežka odhodkov nad prihodki iz 100.636,00 € na 156.290,00 €, ki ga bo Sklad pokril 
iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V izkazu finančnih terjatev in naložb je za leto 2021 dodatno načrtovan priliv iz prodaje kapitalske 
naložbe v višini 483.000,00 €, saj v letu 2020 ni prišlo do načrtovane realizacije, prodaje Murine hale, 
v načrtovani višini 
483.000,00 €. Načrtovana je tudi prodaja finančne naložbe v RCR d.o.o. V izkazu računa financiranja 
je za leto 2021 načrtovano tudi črpanja prve tranše kredita EIB, višini 15,00 mio €.

Spremembe so izkazane tudi v bilanci stanja, povečujejo se predvsem dolgoročna sredstva in 
dolgoročne obveznosti Sklada.

Nadzorni svet Sklada je na 17. redni seji, ki je potekala preko avdio-video konference 18. 3. 2021, 
obravnaval navedene spremembe in zavzel pozitivno stališče.

S predlogom sprememb in dopolnitev PFN Sklada v letu 2021, predvsem pa z nujnostjo izvedbe 
načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja v delovna sredstva Sklada, se strinjamo tudi na 
resornem ministrstvu: MGRT.

To vladno gradivo je medresorsko usklajeno z MF (upoštevan je tudi Predlog iz zadnjega mnenja, da 
se uskladijo podatki v spremenjenem PFN – Tabela 1) in s SVZ. 
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