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ZADEVA: Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2020 in 
                   odločitev o razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki – 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), četrte in pete alineje 13. 
člena in 40. 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 naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
za leto 2020.

2. Vlada Republike Slovenije je odločila, da:
 Se presežek prihodkov nad odhodki v višini 88.217,62 EUR nameni za financiranje delovanja 

Sklada v letu 2021,
 presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v višini 142.633,29 EUR, ki je bil namenjen za 

financiranje delovanja Sklada v letu 2020, ostane nerazporejen.

                                                                                       
mag. Janja Garvas Hočevar

                                                                              v.d. generalnega sekretarja
                                                                                         Vlade Republike Slovenije

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 uresničevanje 
ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na 
podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.

Letno poročilo Sklada za leto 2020, je pripravljeno v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in s Pravilnikom o 
računovodstvu Sklada. Sklad je drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. Prihodke in odhodke skladno z 
zakonom spremlja po načelu denarnega toka.

Letno poročilo Sklada za leto 2020 poleg povzetka vsebuje tri glavna poglavja, in sicer poslovno poročilo, 
računovodsko poročilo in se zaključi s poročilom o uspešnosti poslovanja. Letno poročilo 2020 vključuje tudi 
Poročilo neodvisnega revizorja.

Nadzorni svet Sklada se je s ključnimi podatki Letnega poročila 2020 seznanil na 17. redni seji, ki je bila 18. 
3. 2020, na 18. redni seji, ki je potekala 24. 6. 2021, pa je zavzel pozitivno stališče do Letnega poročila 
Sklada za leto 2020 in ustanovitelju Sklada, tj. Vladi Republike Slovenije, predlaga, da sprejme navedeno 
poročilo in predlaga prerazporeditev prihodkov nad odhodki.

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:

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

SKUPAJ
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 

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: NE
- delovanje občin: NE
- financiranje občin: NE

DA/NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti ni potrebno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
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
- Izvleček zapisnika 18. seje nadzornega sveta 
- Poročilo o stališču nadzornega sveta glede Letnega poročila 2020
- Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2020 (ločena ikona)
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O B R A Z L O Ž I T E V

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.

Letno poročilo Sklada za leto 2020 poleg povzetka vsebuje tri glavna poglavja, in sicer poslovno 
poročilo, računovodsko poročilo in se zaključi s poročilom o uspešnosti poslovanja. 

 Poslovni del letnega poročila poleg poglavja izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati oz. vplivajo na 
pripravo letnega poročila in poglavja o predstavitvi Sklada, vključuje poglavja o rezultatih na področju 
spodbud, evropskih razvojnih projektov, splošnega poslovanja in investicij. 

Sklad, ki ima pomembno vlogo pri doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja, svojo vizijo uresničuje preko dveh glavnih delovnih področij, ki omogočata udejanjanje 
poslanstva Sklada. Prvo delovno področje zasleduje udejanjanje razvojnih načrtov, in sicer z 
oblikovanjem 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 oblikuje smiselne spodbude, praviloma glede na ciljno usmerjenost ali pa glede na obliko 
finančne spodbude. Prvenstvena oblika spodbud so posojila z ugodnejšo obrestno mero in daljšo 
ročnostjo od bančnih kreditov za podobno tvegane naložbe.

Leto 2020 je bilo zaznamovano z virusom SAR-Cov-2, povzročiteljem bolezni Covid-19, kar je v 
določenih obdobjih vplivalo na popolno ustavitev večine gospodarskih aktivnosti. Sklad se je preko 
programa likvidnostnih posojil in odlogov odplačevanja obstoječih posojil močno angažiral pri blaženju 
negativnih posledic epidemije na slovensko gospodarstvo.

V skladu s Poslovno in finančnim načrtom za leti 2020-2021, s spremembami in dopolnitvami (v 
nadaljevanju: PFN) je Sklad za leto 2020 planiral spodbude iz sredstev namenskega premoženja v 
višini 47.056.000,00 EUR, vse v obliki posojil. Realizirana je bila objava osmih javnih razpisov v skupni 
višini 41.656.000,00 EUR, saj ni bil objavljen razpis za program občin in ANS. Sklad je po navedenih 
javnih razpisih prejel 592 vlog v skupni višini zaprošenih sredstev 31.804.828,69 EUR. Končna 
realizacija po (odstopih) je odobritev 430 vlog v skupni višini 22.030.703,12 EUR. Glede na razpisane 
roke je še 30 vlog v obdelavi.

Glede na mnenje Ministrstva za finance v medresorski obravnavi, dodajamo preglednico iz katere je 
razvidna realizacija po posameznih programih. Viri sredstev za posamezna posojila so bila pretežno 
lastna sredstva Sklada, pridobljena od vračil anuitet, namenskih dokapitalizacij iz  vsakoletnih sredstev 
kupnin in najetega posojila pri EBRD.  Pri programu Podjetništva so bila v letu 2020 Skladu dodeljena 
dodatna namenska sredstva v obliki dokapitalizacije iz B bilance Proračuna Republike Slovenije. V ta 
namen je bilo izvedeno povečanje namenskega premoženja Sklada v višini 14.056.000,00 EUR za 
izvajanja finančnega produkta za zagotavljanje likvidnosti podjetij zaradi posledic epidemije COVID-
19, skladno z ZIUOOPE.
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Pregled realizacije razpisanih spodbud v letu 2020 
Sredstva Realizacija na dan 31. 12. 2020

Program
Oblika Vir sredstev

Višina 
razpisanih 
sredstev (v 

EUR)

Višina 
odobritev po 

odstopih
(v EUR)

Št. odobritev 
(po odstopih)

Program B: 
Podjetništvo

posojilo 

Sklad,  MGRT 
(PP 200601 -
14.056.000,00 

EUR)

26.656.000,00 15.176.337,43 327

Program A: 
Kmetijstvo in gozdarstvo

posojilo Sklad 9.000.000,00 2.517.766,69* 55*

Program C: 
Občine

posojilo Sklad 0,00 0,00 0

Program PF:
Pred-financiranje

posojilo Sklad, 6.000.000,00 4.336.599,00 48*

Program ANS: 
Avtohtoni narodni 
skupnosti

posojilo Sklad 0,00 0,00 0

Skupaj 41.656.000,00 22.030.703,12 430
*obravnava dela vlog se je zamaknila v leto 2021

Zaradi objektivnih okoliščin, primeroma zaradi objave javnega razpisa proti koncu leta in/ali zaradi 
odprtega tipa roka s skrajnim datumom prijave v letu 2020, je Sklad imel v letu 2020 v izvedbi še osem 
javnih razpisov, objavljenih v letu 2019, po katerih je skupno na javne razpise prejel 263 vlog, od tega 
znaša število odobrenih vlog v letu 2020 po (delnih) odstopih 128 vlog v skupni višini 15.491.791,29 
EUR.

Drugo delovno področje se nanaša na aktivno vključevanje Sklada v evropske razvojne procese. Tako 
kot v finančni perspektivi 2007-2013 je bil Sklad tudi za finančno perspektivo 2014-2020 na podlagi 
sklepa Vlada Republike Slovenije, imenovan za odgovorno funkcijo opravljanja nalog Organa za 
potrjevanje na treh programih čezmejnega sodelovanja, in sicer INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, 
INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška. Prav tako je bil Sklad 
angažiran v priprave programov za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027, kjer sicer Organ za 
potrjevanje kot programska struktura ni predviden, ampak ga bo nadomestila t.i. računovodska 
funkcija.

Za uspešno udejanjenje delovnih področij Sklada je potrebna tudi ustrezna notranja organizacija. Le-
ta je v letu 2020 potekala v treh sektorjih, in sicer v Sektorju za izvajanje spodbud, v Splošnem 
sektorju in v Finančnem sektorju, znotraj katerega je organiziran tudi Organ za potrjevanje. Na dan 31. 
12. 2020 je Sklad zaposloval direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja, 17 javnih uslužbencev za 
nedoločen čas in tri javne uslužbence za določen čas izvajanja projekta Organa za potrjevanje v 
okviru Tehnične pomoči na programih evropskega teritorialnega sodelovanja. Zaposleni na Skladu 
izkazujejo visoko pripadnost, inovativnost in motiviranost pri opravljanju delovnih nalog in pri katerih se 
kaže poudarjen posluh za potrebe ciljnih skupin.

Sklad je v letu 2020 nadaljeval z dopolnjevanjem in posodabljanjem dokumentov, ki so povezani z 
novim standardom kakovosti ISO 9001:2015, na katerega je prešel že leta 2018, s čimer izkazuje 
osredotočenost na učinkovit sistem vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev zunanjih deležnikov oz. 
prejemnikov regionalnih spodbud. Prav tako je Sklad nadaljeval z aktivnostmi za izdelavo Aplikacije za 
celovito obdelavo in spremljavo vlog, preko katere je bilo v letu 2020 možno oddati elektronsko vlogo 
na javni razpis, izgradnja preostalih modulov pa je predvidena v letu 2021.
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 Računovodski del letnega poročila vsebuje Bilanco stanja na dan 31. 12. 2020 s prilogami, Izkaz 
prihodkov in odhodkov v letu 2020 s prilogami ter pojasnila in druge računovodske informacije k 
navedenim izkazom. Predstavljeno je tudi upravljanje namenskega premoženja Sklada, izvajanje 
nalog po pogodbah in upravljanje s tveganji.

Sklad pri svojem poslovanju v letu 2020 ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 88.217,62 
EUR. Na ugoden poslovni izid Sklada v letu 2020 so vplivali predvsem višji prihodki iz naslova 
zamudnih obresti danih posojil, ki so v letu 2020 znašali 397.697,94 EUR. Višji od načrtovanih so bili 
tudi prihodki od vodenja in spremljanja danih posojil, medtem ko so bili nižji od pričakovanih predvsem 
prihodki iz državnega proračuna, ki so bili načrtovani v višini 273.116,00 EUR in realizirani v višini 
43.189,26 EUR. Odhodki so bili načrtovani v višini 1.288.041,00 EUR in realizirani v višini 
1.385.175,36 EUR oziroma za 97.134,36 EUR višji od načrtovanih. Zaradi epidemije COVID-19 je 
prišlo do poslabšanja plačilne sposobnosti kreditojemalcev, zaradi česar je bilo potrebno oblikovati 
dodatne rezervacije za kreditna tveganja v višini 280.200,05 EUR, ki niso bile načrtovane. Epidemija 
se izraža tudi pri drugih odhodkih Sklada, saj nekatere načrtovane naloge niso bile izvedene. Izdatki 
za blago in storitve so bili načrtovani v višini 306.308,00 EUR in realizirani v višini 240.252,03 EUR. 
Manjši so bili predvsem potni stroški, izdatki za službena potovanja, stroški izobraževanja, ogledov 
investicij in udeležbe na prireditvah. V letu 2020 prav tako ni prišlo do celotne načrtovane izvedbe 
nadgradnje Aplikacije za celovito obdelavo in spremljavo vlog, zamenjave dokumentarnega sistema in 
nakupa multimedijske naprave, kar se izraža v 93.826,41 EUR nižjih investicijskih odhodkih, ki so bili 
načrtovani v višini 125.900,00 EUR in realizirani v višini 32.073,59 EUR.

Sklad je v letu 2020 prejel iz naslova danih posojil vrnjena sredstva le-teh v višini 15.927.337,44 EUR
in izplačal posojila iz lastnih sredstev v višini 24.169.963,01 EUR. Iz sredstev MGRT so bila izplačana 
posojila v višini 5.260.147,75 EUR, ki se ne izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb.

Sklad je v letu 2020 vrnil glavnico najetega kredite pri Evropski investicijski banki v višini 3.177.236,66 
EUR. 

V letu 2020 je prišlo do zmanjšanja sredstev na računu v višini 11.331.644,61 EUR, kar izraža razliko 
presežka prihodkov nad odhodki, zmanjšano za razliko med danimi in vrnjenimi posojili in vračilom 
najetih kreditov. Sklad je v letu 2020 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 88.217,62  EUR, 
izplačal za 8.242.625,57 EUR več posojil kot jih je dobil vrnjenih in odplačal kredit v višini 
3.177.236,66 EUR.

Sklad ima na dan 31. 12. 2020 ugotovljen negativni denarni tok, zato ne ugotavlja presežka 
izračunanega po fiskalnem pravilu.

Presežek prihodkov na odhodki 88.217,62
Razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz 
finančnih naložb

-8.242.625,57

Neto plačilo dolga -3.177.236,62
= Primanjkljaj po denarnem toku na dan 31. 12. 
2020

-11.331.644,61

(zmanjšan za) neplačane obveznosti na dan 31. 
12. 2020

-88.829,81

(zmanjšan za) neporabljena namenska sred. na 
dan 31.12.2020 

-
44.577.237,77

Primanjkljaj po fiskalnem pravilu na dan 31. 12. 
2020

-55.997.712,19
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Sklad kot Organ za potrjevanje, je v letu 2020 za operativne programe 2014-2020 pridobil evropska 
sredstva plačil čezmejnega sodelovanja v višini 27.470.250,22 EUR. V letu 2020 so bila za operativne 
programe 2014-2020 izplačana vodilnim partnerjem sredstva v višini 27.741.583,94 EUR.

V letu 2020 je prišlo do povečanja sklada namenskega premoženja za 14.399.712,33 EUR, tako da na 
dan 31. 12. 2020 skupaj znaša 113.601.565,84 EUR. Sklad namenskega premoženja je sestavljen iz 
sklada namenskega premoženja za finančne naložbe, sklada namenskega premoženja za unovčena 
poroštva in sklada namenskega premoženja za drugo. Zaradi prejetih dokapitalizacij v višini 
14.305.944,09 EUR, se je povečal sklad namenskega premoženja za finančne naložbe. Unovčeni 
jamstvi v letu 2020, v višini 51.185,30 EUR sta izkazani v skladu namenskega premoženja za 
unovčena poroštva. Ugotovljen presežek prihodkov (1.473.392,98 EUR) nad odhodki (1.385.175,36 
EUR), ki znaša 88.217,62 EUR, nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev v višini 28.153,09 EUR, obračunane revalorizacijske obresti danih posojil v višini 
309,11 EUR so vplivali na povečanje sklada namenskega premoženja za drugo. Na zmanjšanje 
sklada namenskega premoženja za drugo je vplivala obračunana amortizacija v višini 54.623,70 EUR, 
odpis sedanje vrednosti osnovnih sredstev v višini 289,99 € in zmanjšanje vrednosti finančnih naložb v 
višini 19.183,19 EUR.

 Poročilo neodvisnega revizorja: Predloženo Letno poročilo 2020 vključuje tudi Poročilo 
neodvisnega revizorja z dne 31. 3. 2021, ki ga je, po pregledu Letnega poročila Sklada za leto 2020, 
izdala pooblaščena revizijska družba Resni d.o.o. iz Ljubljane. Mnenje neodvisnega revizorja je, da 
računovodska izkaza (s sestavnima deloma) Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja za leto, končano 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno 
predstavljata finančni položaj Sklada. Sestavni del poročila neodvisnega revizorja revizijske družbe 
Resni d.o.o. iz Ljubljane je mnenje, ki opredeljuje skladnost naložb premoženja in prevzetih 
obveznosti, oblikovanje rezervacij ter izpolnjevanje pravil o obvladovanju kreditnih tveganj. Poročilo o 
drugih zakonskih in regulativnih zadevah navaja: »Po našem mnenju so naložbe premoženja, 
podeljeni krediti, poroštva in prevzete obveznosti ter oblikovane rezervacije za kreditna tveganja na 
dan 31. 12. 2020 skladne z določili Zakona o javnih skladih ter zadolževanje skladno s 37. členom 
Zakona o javnih skladih v povezavi z drugim stavkom drugega odstavka 10. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja«.

Nadzorni svet Sklada se je s ključnimi podatki Letnega poročila 2020 seznanil na 17. redni seji, ki je 
bila 18. 3. 2020, na 18. redni seji, ki je potekala 24. 6. 2021, pa je zavzel pozitivno stališče do Letnega 
poročila Sklada za leto 2020 in ustanovitelju Sklada, tj. Vladi Republike Slovenije, predlaga, da 
sprejme navedeno poročilo, in predlaga prerazporeditev prihodkov nad odhodki.

Prav tako ima pozitivno stališče do Letnega poročila Sklada za leto 2020 Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, zato ga posreduje v nadaljnjo obravnavo in sprejem.

To gradivo s predlogi sklepov gre v medresorsko obravnavo na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in Službo Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo.
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