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ZADEVA: Sprejem Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada za leti 2020 in 2021
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 – DU-1G, 65/14 in 55/17) in četrte alineje 13. 
člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike 
Slovenije na _____. seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni in finančni načrt za leti 2020 in 2021 Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada.

                                                                                                       Dr. Božo Predalič
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

                                                                                         VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Priloga:
- Poslovni in finančni načrt za leti 2020 in 2021 Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

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:
- Rudolf Rome, Sektor za izvajanje nacionalnih programov, Direktorat 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 
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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.

Poslovni in finančni načrt za leti 2020-2021, ki je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah, 
Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov in Zakonom o izvrševanju proračunov 
za leti 2020 in 2021, poleg povzetka vsebuje tri glavna poglavja, in sicer temeljna izhodišča za 
pripravo navedenega dokumenta, poslovni načrt ter finančni načrt.

Sklad iz svojega namenskega premoženja za leto 2020 planira spodbude v skupni vrednosti 
33.000.000 EUR in za leto 2021 v skupni vrednosti 30.000.000,00 EUR. Iz sredstev državnega 
proračuna je za leto 2020 za namen financiranja projektov v gospodarstvu na (obmejnih) problemskih 
območjih namenjenih 4.056.000 EUR. Sklad z vsemi navedenimi sredstvi, namenjenim financiranju 
projektov, planira podpreti skupaj 271 projektov v letu 2020 in 268 projektov v letu 2021.

Na rezultat poslovanja v obdobju 2020 in 2021 pomembno vpliva relativno zmanjšanje obsega 
obrestnih prihodkov, kot posledice nizkih in tudi negativnih obrestnih mer. Sklad za leto 2020 načrtuje 
minimalni presežek prihodkov nad odhodki, se pa bo v letu 2021 soočil s presežkom odhodkov nad 
prihodki, za katerega ustanovitelju predlaga pokritje v breme preteklih presežkov prihodkov nad 
odhodki.

Bistveni podatki iz finančnega načrta Sklada za leto 2020 in 2021 so:
 skupni prihodki za leto 2020: 1.391.157,00 EUR,
 skupni odhodki za leto 2020: 1.388.414,00 EUR,
 presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020: 2.743,00 EUR, 
 skupni prihodki za leto 2021: 1.182.748,00 EUR,
 skupni odhodki za leto 2021: 1.283.384,00 EUR,
 presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021: 100.636,00 EUR, ki bo pokrit iz presežka 

prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki 
iz preteklih let.

Nadzorni svet Sklada je na 11. redni seji, ki je potekala 22. 11. 2019, na 12. redni seji, ki je potekala 
11. 12. 2019, in na 5. korespondenčni seji, obravnaval Poslovni in finančni načrt za leti 2020-2021 in 
zavzel pozitivno stališče do Poslovnega in finančnega načrta za leti 2020-2021.

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 ma la  i n  s redn ja  pod je t j a 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:



PRILOGA 1

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 dodeljevanje 
kreditov

989110
Dodatni ukrepi 
za problem. 
območja

95.000,00 0,00

2130 - MGRT 2130-16-8002 
Ugodni razvojni 
krediti za problemska 
območja

160224 
Problemska 
območja

4.056.000,00 0,00

2130 - MGRT 2130-16-0011 
Sofinanc. izvedbe 
regijskih garancijskih 
shem

113610 
Sofinanciranje 
izvedbenih 
delov RRP

99.990,00 279.990,00

2130 - MGRT 2130-16-0003 
Razvojni ukrepi 
SRRS

115810 
Dokapitalizacija 
SRRS

800.000,00 800.000,00

2130 - MGRT 2130-16-0003 
Razvojni ukrepi 
SRRS

116110 –
Sredstva za 
ustvarjanje 
gospod. 
osnove ANS

150.000,00 150.000,00
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1541 - SVRK 1541-15-0036 
Evropsko teritorialno 
sodelovanje 2014-
2020

153157 –
teritorialno 
sodelovanje 
14-20-
slovenska 
udeležba

42.620,00 42.120,00

SKUPAJ 5.243.610,00 1.272.110,00

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 

2130 - MGRT

2130-16-0011 
Sofinanc. izvedbe 
regijskih garancijskih 
shem

113610 
Sofinanciranje 
izvedbenih 
delov RRP

35.506,00 0,00

SKUPAJ 35.506,00
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:
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

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

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

           Zdravko Počivalšek

                                               MINISTER
                                         
                                                               

Priloge: 

1. Obrazložitev
2. Zapisnik 5. korespondenčne seje Nadzornega sveta Slovenskega regionalno razvojnega 

sklada
3. Poročilo o stališču Nadzornega sveta glede Poslovno in finančnega načrta za leti 2020 in 2021
4. Poslovni in finančni načrt za leti 2020 in 2021 Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
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OBRAZLOŽITEV

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.

Poslovni in finančni načrt za leti 2020-2021, ki je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah, 
Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov in Zakonom o izvrševanju proračunov 
za leti 2020 in 2021, poleg povzetka vsebuje tri glavna poglavja, in sicer temeljna izhodišča za 
pripravo navedenega dokumenta, poslovni načrt ter finančni načrt.

 V poslovnem delu so predstavljeni cilji Sklada na področju spodbud in splošnega poslovanja. Sklad 
iz svojega namenskega premoženja za leto 2020 planira spodbude v skupni vrednosti 33.000.000 
EUR in za leto 2021 v skupni vrednosti 30.000.000,00 EUR, in sicer za namen izvajanja spodbud po 
programu podjetništvo, občine, kmetijstvo in gozdarstvo, ANS in pred-financiranje. Za posamezno leto 
planira tudi 1.000.000 EUR za namen odobrenih spodbud po ugodenih tožbah oziroma pritožbah. Iz 
sredstev državnega proračuna je za leto 2020 za namen financiranja projektov v gospodarstvu na 
(obmejnih) problemskih območjih namenjenih 4.056.000 EUR. Sklad z vsemi navedenimi sredstvi, 
namenjenim financiranju projektov, planira podpreti skupaj 271 projektov v letu 2020 in 268 projektov 
v letu 2021.

Na področju uvajanja novih produktov oziroma sodelovanja pri drugih projektih v obdobju 2020-2021 
je potrebno izpostaviti prizadevanja Sklada za pridobitev evropskih sredstev za vsaj eno projektno 
idejo iz različnih tujih virov, kjer Sklad kot inštitucija lahko kandidira kot enakovreden partner pri 
projektu. V predvideno strukturo vzpostavitve sklada skladov in izbora finančnih posrednikov, se želi 
Sklad vključiti kot eden izmed finančnih posrednikov, ki bo samostojni izvajalec finančnih instrumentov 
in bo na trgu ponujal finančne instrumente, zaupane s strani upravljavca sklada skladov, in tudi kot 
upravičenec zavarovanja iz naslova finančnih instrumentov, npr. v primeru portfeljske garancije. Na 
podlagi zaznavanja potreb, si bo Sklad prizadeval vzpostaviti tudi nove finančne spodbude iz sredstev 
namenskega premoženja Sklada.

Sklad se aktivno vključuje tudi v evropske razvojne procese. Sklad je leta 2016 pridobil vlogo 
izvajalskega organa pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, in sicer iz vsebine 3. prednostne osi, tj. Dinamično in konkurenčno podjetništvo 
za zeleno gospodarsko rast. Naloge izvajalskega organa so izvedba javnih razpisov, sklepanje 
pogodb o sofinanciranju z upravičenci, spremljanje izvajanja operacij, odstopanja in napovedi ter o 
tem poročanje posredniškemu organu, zagotavljanje vpogleda v dokumentacijo s področja evropske 
kohezijske politike posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje in nadzornim 
organom, v skladu z navodili organa upravljanja.

V finančni perspektivi 2007-2013 je bil Sklad, na podlagi sklepa Vlade RS, imenovan za odgovorno 
funkcijo opravljanja nalog Organa za potrjevanje za tri operativne programe Slovenija-Avstrija, 
Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška. Glede na izraženo zadovoljstvo programskih partnerjev o 
izvajanju funkcije Organa za potrjevanje v obdobju 2007-2013, je Sklad tudi v programskem obdobju 
2014-2020 prevzel funkcijo 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.

Naloge Organa za potrjevanje se nanašajo predvsem na pripravo potrjenih izkazov o izdatkih in 
zahtevkov za izplačila ter njihovo posredovanje Evropski komisiji, na potrjevanje, da so prijavljeni 
izdatki v skladu z veljavnimi pravili Evropske skupnosti in nacionalnimi pravili ter da so nastali zaradi 
projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje; da so izkazi o izdatkih točni in izhajajo iz zanesljivega 
računovodskega sistema, ki temelji na preverljivih spremnih dokumentih itd.
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Za uspešno udejanjenje strateških usmeritev Sklada je potrebna tudi ustrezna notranja organizacija. 
Le-ta bo tudi v obdobju 2020-2021 potekala v treh sektorjih, in sicer v Sektorju za izvajanje spodbud, v 
Splošnem sektorju in Finančnem sektorju. Nenehna težnja po optimalni organizacijski strukturi Skladu 
omogoča zasledovanje lastnih strateških usmeritev, preko katerih uresničuje svojo vizijo, kar omogoča 
udejanjenje poslanstva Sklada. Zaradi prilagoditve organizacije dela, predvsem v splošnem sektorju, 
si Sklad za leto 2020 prizadeva za spremembo kadrovskega načrta, na podlagi katerega se planira 
ena dodatna zaposlitev. Vsled navedenega Sklad za leto 2020 in 2021 planira 23 zaposlenih, od tega 
20 zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt in stroške pokriva Sklad z lastnimi prihodki, in trije 
zaposleni, ki se ne štejejo v kadrovski načrt in se stroški pokrivajo iz tehnične pomoči.

 V finančnem delu so prikazani računovodski izkazi in pojasnila in druge računovodske informacije k 
navedenim izkazom. Ko govorimo o finančnem poslovanju Sklada 2020-2021, pa je potrebno najprej 
omeniti, da so edini sistemski finančni vir Sklada kupnine, ki jih je Sklad pridobil skladno z zakonodajo. 
Sklad upravlja namensko premoženje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen in s 
ciljem, da se vrednost tega premoženja ohranja ali povečuje. Sklad vseskozi skrbno načrtuje 
investicije in minimizira stroške poslovanja.

Glede rezultata poslovanja v obdobju 2020 in 2021 je potrebno pojasniti, da Sklad iz leta v leto težje 
zagotavlja zadosten obseg prihodkov za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja in nujnih naložb v 
osnovna sredstva (vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema). Razlog je predvsem v 
relativnem zmanjševanju obsega obrestnih prihodkov, kot posledice nizkih in tudi negativnih obrestnih 
mer. Sklad zato dosega zelo nizke obrestne prihodke pri nalaganju prostih namenskih sredstev ter 
zmanjšanje obrestnih prihodkov za odobrena posojila, saj se v novejših pogodbah upošteva ničelni, v 
starejših pogodbah pa celo dejanski, negativni 3-mesečni EURIBOR. Dviga obrestne mere ECB in 
posledično obrestnih mer za plasmaje prostega namenskega premoženja Sklada ter obrestne mere 
3-mesečni EURIBOR, ki predstavlja osnovo za obrestne mere posojil Sklada, v naslednjih dveh do 
treh letih ni za pričakovati.

Sklad za leto 2020 načrtuje minimalni presežek prihodkov nad odhodki, se pa bo v letu 2021 soočil s 
presežkom odhodkov nad prihodki, za katerega ustanovitelju predlaga pokritje v breme preteklih 
presežkov prihodkov nad odhodki.

Bistveni podatki iz finančnega načrta Sklada za leto 2020 in 2021 so:
 skupni prihodki za leto 2020: 1.391.157,00 EUR,
 skupni odhodki za leto 2020: 1.388.414,00 EUR,
 presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020: 2.743,00 EUR,
 skupni prihodki za leto 2021: 1.182.748,00 EUR,
 skupni odhodki za leto 2021: 1.283.384,00 EUR,
 presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021: 100.636,00 EUR, ki bo pokrit iz presežka prihodkov 

nad odhodki iz preteklega leta in iz nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih 
let.
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