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ZADEVA: Sprejem Sprememb in dopolnitev (4) 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 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.

Sklad spodbude podeljuje na podlagi potrjenega Poslovno 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. 014-
3/2020/11 z dne 9. 4. 2020. Vlada RS je 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, dne 1. 
6. 2021 je s sklepom št. 47602-7/2020/11 sprejela še Spremembe in dopolnitve (3) Poslovnega in 
finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v letu 2021, saj je 
Sklad povečal obseg razpisanih sredstev.

Glede na zaznane potrebe, je Sklad pristopil k pripravi še enih Sprememb in dopolnitev (4) 
Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020-2021, za leto 2021 iz naslednjih razlogov:
1. Z vnovično spremembo v letu 2021 se Sklad usmerja v spodbujanje socialnega podjetništva, ki s 
svojim delovanjem pripomore k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in 
družbenih izzivov ter zagotavlja delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin. V dogovoru z 
MGRT Sklad planira izvedbo javnega razpisa v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 14-20), in sicer v okviru 9. 
prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe 
»Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega 
solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja 
»Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«, v skupni višini do 
3.048.867,03 EUR . Javni razpis bo skladno z opisanimi cilji prednostne naložbe usmerjen v izvajanje 
mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so 
nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki 
želijo nadgraditi obstoječa znanja in veščine o socialnem podjetništvu, ki jih potrebujejo za nadaljnje 
izvajanje mentorske podpore socialnim podjetjem.
2. V aprilu 2021 je obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Sklad obvestila, da je Vlada 
RS potrdila Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021 
– 2024 in podala pobudo za premostitveno financiranje projektov iz sredstev kupnin za razvoj 
gospodarskih osnov dvonarodnostnega območja. Pobuda vključuje tudi razširitev upravičencev, kjer 
bodo poleg pravnih oseb, registriranih po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zadrugah, 
vključno s socialnimi podjetji, do sredstev upravičene tudi neprofitne organizacije.
3. Slovensko kmetijstvo je med 18. in 22. marcem ter med 5. in 9. aprilom 2021 prizadela pozeba, kot 
posledica dlje trajajočih nizkih temperatur in snega. Najbolj je bilo prizadeto sadno drevje in vinska 
trta. V okviru interventnega Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 
5. in 9. aprilom 2021, bo Sklad pripravil javni razpis za dodeljevanje posojil s subvencijo obrestne 
mere, za obratna sredstva, s ciljem ohranjanja sadjarstva in vinogradništva po pozebi. Sklad za 
posojila zagotovi sredstva iz namenskega premoženja, sredstva za subvencijo obresti pa od leta 2022 
do 2027 zagotovi MKGP iz proračunskih sredstev (skupaj načrtovano 70.000,00 EUR).
4. V drugi polovici leta 2021 bo Sklad ponovno objavil javne razpise iz programa Pred-financiranje 
(PF), kjer se spremeni definicija upravičenih stroškov kot sledi: upravičeni stroški so odobrena, 
neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno 
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

Višina sredstev za oblikovanje spodbud se ponovno povišuje, iz 64,24 mio EUR na 67.288.867,03 
EUR, in sicer za 3.048.867,03 EUR, s katerimi Sklad planira izvedbo javnega razpisa v okviru OP 
EKP 14-20. Ostale omenjene spodbude bodo izvedene s prerazporeditvami sredstev ali iz ostankov 
razpisanih sredstev in s subvencijo MKGP.

Vsled navedenega je Sklad pripravil Spremembe in dopolnitve (4) Poslovnega in finančnega načrta za 
leti 2020-2021 Slovenskega regionalno razvojnega sklada, za leto 2021.



Nadzorni svet Sklada je na 18. redni seji, ki je preko avdio-video konference potekala 24. 6. 2021, 
obravnaval navedene spremembe in zavzel pozitivno stališče.
Gradivo je medresorsko usklajeno z MF, MKGP 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:



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 1541-15-0029

– Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva

160075, 160076, 
160077 in 160078 
– Mentorske 
sheme v socialnih 
podjetjih

3.048.867,03 0,00

SKUPAJ 3.048.867,03 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 

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 18. redne seje nadzornega sveta Sklada
3. Stališče nadzornega sveta Sklada glede Sprememb in dopolnitev (4) Poslovno in finančnega 

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

2021 (ločena ikona)



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). 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

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).

Dne 1. 6. 2021 je Vlada RS s sklepom št. 47602-7/2020/11 sprejela Spremembe in dopolnitve (3) 
Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v 
letu 2021, saj je Sklad povečal obseg razpisanih sredstev iz 30 mio EUR na 64,24 mio EUR. Zaradi 
nadaljevanja epidemije v letu 2021, kar neizogibno vodi v poslabšanje razmer v gospodarstvu in 
povečanje potreb po likvidnostnih sredstvih, Sklad nadaljuje z izvajanjem Ukrepa na podlagi 36. in 37. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-CoV-2, 
ZIUOOPE (Ur. l. RS, št. 80/2020), in sicer v višini 17,04 mio EUR razpisanih sredstev, od tega 8 mio 
EUR iz naslova dokapitalizacije in 9,04 mio EUR iz naslova namenskega premoženja Sklada.



Pojasnilo za Spremembe in dopolnitve (4) za leto 2020-2021, za leto 2021

Glede na zaznane potrebe, je Sklad pristopil k pripravi Sprememb in dopolnitev (4) Poslovnega in 
finančnega načrta za leti 2020-2021, za leto 2021.

1. Z vnovično spremembo v letu 2021 se Sklad usmerja v spodbujanje socialnega podjetništva, ki s 
svojim delovanjem pripomore k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in družbenih 
izzivov ter zagotavlja delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin. V dogovoru z MGRT 
Sklad planira izvedbo javnega razpisa v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 14-20), in sicer v okviru 9. 
prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe 
»Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega 
solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja 
»Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«. Javni razpis bo 
skladno z opisanimi cilji prednostne naložbe usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna 
podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na 
trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki želijo nadgraditi obstoječa 
znanja in veščine o socialnem podjetništvu, ki jih potrebujejo za nadaljnje izvajanje mentorske 
podpore socialnim podjetjem.

Višina sredstev za oblikovanje spodbud se tako povišuje za 3.048.867,03 EUR, s katerimi Sklad 
planira izvedbo javnega razpisa v okviru OP EKP 14-20, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega 
podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, 
da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečanje obsega dejavnosti in 
zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«. 

JR se bo izvedel, na SVRK je bil podan predlog za spremembo dinamike JR Mentorske sheme. 
INOP 21.3 še ni potrjen. Ko bo potrjen bo mogoče nadaljnje finančno načrtovanje. V SAPPRi so, 
skladno s predlogom PFN SRRS, načrtovana sredstva za izvedbo JR v letu 2021. 

2. V aprilu 2021 je obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Sklad obvestila, da je Vlada 
RS potrdila Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021 
– 2024 in podala pobudo za premostitveno financiranje projektov iz sredstev kupnin za razvoj 
gospodarskih osnov dvonarodnostnega območja. Pobuda vključuje tudi razširitev upravičencev, kjer 
bodo poleg pravnih oseb, registriranih po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zadrugah, 
vključno s socialnimi podjetji, do sredstev upravičene tudi neprofitne organizacije.

V zvezi z izvajanjem ukrepa pred-financiranje iz sredstev kupnin za razvoj gospodarskih osnov 
dvonarodstnega območja, na zahtevo MF, pojasnjujemo, da je Sklad s strani narodne skupnosti prejel 
pobudo, da spodbude za območje avtohtonih narodnih skupnosti dopolni s premostitvenimi posojili v 
sklopu Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021 do 2024 
(podobno kot velja za EU projekte). S premostitvenimi posojili bodo upravičenci lahko izvedli projekt in 
nato vrnili posojilo ob izplačilu odobrenih sredstev. Ker so upravičenci po programu različni, je Sklad v 
rebalans za predmetni ukrep vključil čim širši nabor upravičencev, ki pa se bo točno opredelil ob 
izvedbi javnega razpisa. 

3. Slovensko kmetijstvo je med 18. in 22. marcem ter med 5. in 9. aprilom 2021 prizadela pozeba, kot 
posledica dlje trajajočih nizkih temperatur in snega. Najbolj je bilo prizadeto sadno drevje in vinska 
trta. V okviru interventnega Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 
5. in 9. aprilom 2021, bo Sklad pripravil javni razpis za dodeljevanje posojil s subvencijo obrestne 
mere, za obratna sredstva, s ciljem ohranjanja sadjarstva in vinogradništva po pozebi. Sklad bo za 
navedena posojila zagotovil lastna sredstva iz namenskega premoženja. Sredstva za subvencijo 
obresti pa bo v letih od 2022 do 2027 zagotovil MKGP iz proračunskih sredstev. Ocenjuje se potreba 
po subvenciji obrestnih mer upravičencem prejetih posojil v skupni višini 70.000,00 EUR. V tem 



rebalansu PFN 2020-2021 se načrtuje le izvedba javnega razpisa, finančni vir MKGP pa bo 
zagotovljen z ukrepom v NRP državnega proračuna 2022-2025, oz do 2027 (glejte preglednico):

Leto SOM v EUR
2022 18.500 
2023 20.000 
2024 17.000 
2025 9.500 
2026 4.000 
2027 1.000 

70.000 

4. V drugi polovici leta 2021 bo Sklad ponovno objavil javne razpise iz programa Pred-financiranje 
(PF), kjer se spremeni definicija upravičenih stroškov kot sledi: upravičeni stroški so odobrena, 
neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno 
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

Glede spremenjene dikcije upravičenih stroškov v povezavi z odobrenimi sredstvi pojasnjujemo, da se 
dikcija nanaša na izvajanje ukrepa oz. podukrepa pred-financiranje. Slednji se nanaša na dodeljevanje 
posojil upravičencem, ki imajo projekt z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, s posojilom 
Sklada pa bodo pred-financirali stroške za izvedbo projekta. Podlaga za dodelitev posojila Sklada torej 
niso neposredni stroški projekta, temveč odobrena EU ali nacionalna sredstva. 

Višina sredstev za oblikovanje spodbud se s četrto spremembo PFN 2020-2021 ponovno povišuje, iz 
64.240.000,00 EUR na 67.288.867,03 EUR, in sicer za 3.048.867,03 EUR, s katerimi Sklad planira 
izvedbo javnega razpisa v okviru OP EKP 14-20, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega 
podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, 
da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečanje obsega dejavnosti in 
zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«. Ostale omenjene spodbude bodo izvedene s 
prerazporeditvami sredstev ali iz ostankov razpisanih sredstev.

Dodatna finančna sredstva iz Proračuna Republike Slovenije v letu 2021 niso potrebna.

Navedene spremembe vplivajo na načrtovane prihodke in poslovni izid Sklada v letu 2021, saj (glede 
na Spremembe (3) PFN 2020-2021) vplivajo na zmanjšanje presežka odhodkov nad prihodki iz 
156.290 EUR na 61.290,00 EUR.

Nadzorni svet Sklada je na 18. redni seji, ki je potekala preko avdio video konference 24. 6. 2021, 
obravnaval navedene spremembe in zavzel pozitivno stališče.

Do ponovne spremembe PFN 2020-2021 je pozitivno stališče zavzelo tudi resorno ministrstvo 
(MGRT), ki gradivo za vlado daje v medresorsko obravnavo na MF, MKGP in SVZ.
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