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ZADEVA: Uvrstitev projektov Spodbujanje naložb v gospodarstvu, projekta Spodbujanje 
turističnih dejavnosti in produktov in projekta Program madžarske narodne skupnosti 2021-
2024 v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije na …. seji 
dne … sprejela naslednji sklep:

SKLEP

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se, v skladu s podatki iz priložene tabele,
uvrstijo  projekti Spodbujanje naložb v gospodarstvu, številka projekta v NRP 2130-21-9001,  projekt 
Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, številka projekta v NRP 2130-21-9002 in projekt 
Program madžarske narodne skupnosti 2021-2024, številka projekta v NRP 2130-21-9003, ki 
izhajajo iz evidenčnega projekta 2130-16-0006 Razvoj območij narodnih skupnosti in skupine 
projektov 2130-16-S002 Regionalni razvoj.

                                                                                         mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                             v.d. generalna sekretarka
Priloge sklepa:
- tabela s seznamom projektov

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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 na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo,
dr. Robert Drobnič, Vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo,
Gregor Černoga, podsekretar, Sektor za načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo,
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:
Zakonska podlaga za Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 
2021-2024 je 14. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (uradni list RS. št. 
20/11, 57/12 in 46/16). Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 7.1.2021 št. 09502-1/2020/3 
sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 
za obdobje 2021-2024 v skupni višini 2.800.000,00 EUR. Za začetek izvajanja aktivnosti sprejetega 
programa se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 uvrščajo projekti Spodbujanje 
naložb v gospodarstvu, številka projekta v NRP 2130-21-9001 v višini 1.200.000,00 EUR, projekt 
Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov številka projekta v NRP 2130-21-9002 v višini 
720.000,00 EUR in projekt Program madžarske narodne skupnosti 2021-2024, številka projekta v 
NRP 2130-21-9003 v višini 880.000,00 EUR.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in  srednja podjet ja ter 

konkurenčnost podjetij DA

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

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

Ministrstvo za 

gospodarski razvoj  in 
tehnologijo

2130-21-9001

Spodbujanje naložb v 
gospodarstvu 

160045 –

Razvoj območij 
narodnih 

skupnosti 

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj  in 

tehnologijo

2130-21-9002
Spodbujanje turističnih 
dejavnosti in produktov

160045 –
Razvoj območij 

narodnih 

skupnosti

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj  in 

tehnologijo

2130-21-9003
Program madžarske narodne 
skupnosti 2021-2024

160045 –
Razvoj območij 

narodnih 
skupnosti

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

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 

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj  in 

tehnologijo

2130-16-0006
 Razvoj območij narodnih 

skupnosti

160045 –
Razvoj območij 

narodnih 
skupnosti

700.000,00 EUR 700.000,00 EUR

SKUPAJ 700.000,00 EUR 700.000,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ



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.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
                               minister



PRILOGE:
 Obrazložitev

 Tabela s seznamom projektov



PRILOGA 1 - Obrazložitev: 

Uvrstitev projektov Spodbujanje naložb v gospodarstvu, številka projekta v NRP 2130-21-9001,
projekta Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, številka projekta v NRP 2130-21-9002 in 
projekta Program madžarske narodne skupnosti 2021-2024, številka projekta NRP 2130-21-9003 v 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

Zakonska podlaga za Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 
2021–2024 je 14. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
20/11, 57/12 in 46/16). Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 7.1.2021 št. 09502-1/2020/3 
sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti za obdobje 2021-2024. Za začetek izvajanja aktivnosti programa se v Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2021–2024 uvrščajo projekti Spodbujanje naložb v gospodarstvu, številka 
projekta v NRP 2130-21-9001, projekt Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov številka projekta 
v NRP 2130-21-9002 in projekt  Program madžarske narodne skupnosti 2021-2024, številka projekta 
NRP 2130-21-9003.

S štiriletnim programom se želijo odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po 
podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. 

Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo 
pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k 
uresničitvi njegovih ciljev.

UKREPI PROGRAMA:
1. SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA PROGRAMSKEM OBMOČJU,
2. SPODBUJANJE TURISTIČNIH DEJAVNOSTI IN PRODUKTOV,
3. PROMOCIJA PROGRAMSKEGA OBMOČJA IN PODPORA PRI IZVAJANJU PROGRAMA.

Namen projekta Spodbujanja naložb v gospodarstvu je sofinanciranje novih in nadgradnja 
obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) z ciljem spodbuditi 
gospodarski razvoj območij, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti.

Namen projekta Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov je spodbujanje nadaljnjega 
razvoja programskega območja z oživitvijo etnografskih hiš, kjer se bodo vzpostavile turistično-
gospodarske dejavnosti.

Namen projekta Program madžarske narodne skupnosti 2021-2024 je promocija programskega 
območja za hitrejši gospodarski razvoj  in pomoč pri izvajanju programa. S tem se bo krepila tudi 
institucionalna sposobnost PMSNS.

Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki MGRT PP 160045 –
Razvoj območij narodnih skupnosti. V NRP 2021-2022 se uvršča del vsebine programa, ki je vezan na 
NRP 2130-21-9001 v skupni višini 600.000,00 EUR,  NRP 2130-21-9002 v višini 360.000,00 EUR in 
NRP 2130-21-9003 v višini 440.000,00 EUR. Skupno torej za ukrep 1 (Spodbujanje naložb v 
gospodarstvu),  ukrep 2 (Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov) in ukrep 3 (Program 
madžarske narodne skupnosti) je razpoložljivih 1.400.000,00 EUR.

Da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko prevzemalo finančne obveznosti, je 
potrebno, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(Uradni list RS, št. 174/20), zgoraj navedene projekte vključiti v veljavni Načrt razvojnih programov 
proračuna Republike Slovenije. 



Projekti so navedeni v priloženi tabeli:
Excel datoteka: NRP večje investicije



PRILOGA 2 – Tabela 2 projektov

Nosilec projekta Naziv projekta Viri Vrednost projekta
Začetek 

financiranja
Konec 

financiranja 
pred 2021 2021 2022 2023 2024

Naziv projekta Viri Vrednost projekta
Začetek 
financiranja

Konec 
financiranja 

pred 2021 2021 2022 2023 2024

MGRT
Evidenčni projekt 2130-16-
0006

SKUPAJ 4.700.000,00    01.01.22021 31.12.2022 0,00 1.000.000,00 3.700.000,00 0.00 0,00

Stanje 19.1.2021
PP 160045 - Razvoj območij 
narodnih skupnosti

4.700.000,00 0,00 1.000.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00

Stanje po spremembi
PP 160045- Razvoj območij 
narodnih skupnosti

3.300.000,00 0,00 300.000,00 3.000.000,00 0.00 0,00

MGRT SKUPAJ 2.800.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

MGRT Državni proračun Skupaj 2.800.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

2130-21-9001
Spodbujanje naložb v 
gospodarstvu

PP 160045 - Razvoj območij 
narodnih skupnosti

1.200.000,00 01.01.2021 31.12.2024 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2130-21-9002
Spodbujanje turističnih 
dejavnosti in produktov

PP 160045 – Razvoj območij 
narodnih skupnosti

720.000,00 01.01.2021 31.12.2024 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

2130-21-9003
Program madžarske narodne 
skupnosti 2021-2024

PP 160045 – Razvoj območij 
narodnih skupnosti

880.000,00 01.01.2021 31.12.2024 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Ostali viri Skupaj 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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