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ZADEVA: Predlog sklepa o razporeditvi sredstev za povečanje namenskega premoženja 

Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica,

v letu 2022 – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi četrte in devete alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij  
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02; v nadaljnjem 
besedilu: ZUKLPP), 10. člena in  tretje alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list 
RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem 
besedilu: ZJS-1) ter 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) je Vlada Republike Slovenije na ____ seji dne  __________sprejela naslednji 
sklep:

1. Vlada Republike Slovenije razporedi sredstva pridobljena iz kupnin v skupni višini 
379.170,88 EUR za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.  

2. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se poveča namensko premoženje in kapital 

Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z vplačilom 

dodatnega namenskega premoženja v kapital Javnega sklada Republike Slovenije za 

regionalni razvoj in razvoj podeželja, v denarnih sredstvih v višini 10.000.000,00 EUR. 

3. Povečanje, vrednost in vrsto vsega dodatnega namenskega premoženja mora Javni 
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja vpisati v sodni register.

                                                                                                               Barbara Kolenko Helbl

                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
- Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 

1310 Ribnica,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za finance,
- 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:

Dr. Robert Drobnič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo 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:

Predlaga se sprejem sklepa Vlade Republike Slovenije o razporeditvi sredstev iz naslova prejetih 

kupnin in dodatne namenske dokapitalizacije po 10. členu ZJS-1, za povečanje namenskega

premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica 

(v nadaljnjem besedilu: Sklad), v skupni višini 10.379.170,88 EUR iz proračuna Republike 

Slovenije za leto 2022 – bilanca B.  

Sklad bo namenska sredstva uporabil v skladu s svojim Poslovnim in finančnim načrtom za leti 

2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: PFN 22/23), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s 

sklepom št. 47602-4/2022/3 dne 16. 2. 2022 in z rebalansom PFN 22/23 št. 47602-24/2022/3 z 

dne 8. 11. 2022. Načrtovani so različni programi spodbud kot ugodna posojilna sredstva. Ključni 

programi so namenjeni spodbujanju podjetništva, s posebnim poudarkom na prehodu k 

brezogljičnemu gospodarstvu, k zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi in družbeno odgovornim 

projektom, obdelavi in predelavi lesa, na digitalizaciji in na snovni in energetski učinkovitosti, 

spodbudam za občine z dodeljevanjem ugodnih posojil za financiranje lokalne in regionalne javne 

infrastrukture, spodbudam za kmetijstvo in gozdarstvo ter spodbudam za dvig gospodarske 

osnove na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti. Z vplačilom dodatnega namenskega 

premoženja v kapital Sklada bodo omogočeni Javni razpis v okviru štirih programov (Podjetništvo, 

Kmetijstvo in gozdarstvo ter Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja).Vlagatelji bodo s 

sredstvi lahko zapirali finančne konstrukcije za naložbe, ki so bile podprte v okviru načrta za 

okrevanje in odpornost (NOO), večletnega finančnega okvira (VFO) in kreditiranje energetskih 

prenov MSP iz Obmejnih problemskih območij. Javni razpisi bodo odprti od leta 2022 do konca 

leta 2024.

Vir novih namenskih sredstev so sredstva od kupnin po ZUKLPP in dodatno zagotovljenih 

sredstev za namensko dokapitalizacijo Sklada po ZJS-1. Sredstva so zagotovljena v proračunu 

Republike Slovenije za leto 2022.

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 podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA

e) socialno področje DA

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

NE



7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

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

2130-16-0003 

Razvojni ukrepi 

SRRS

115810 –  

Dokapitalizacija 

Javnega sklada za 

spodbujanje 

regionalnega 

razvoja in razvoja 

podeželja

311.461,80 0

2130 MGRT

2130-16-0003 

Razvojni ukrepi 

SRRS

116110 –  Sredstva 

za ustvarjanje 

gospodarske 

osnove za 

avtohtone narodne 

skupnosti

67.709,08 0

2130 MGRT

2130-16-0003 

Razvojni ukrepi 

SRRS

922410 –

Povečanje 

namenskega 

premoženja 

Javnega sklada za 

spodbujanje 

regionalnega 

razvoja

10.000.000,00 0

SKUPAJ 10.379.170,88 0



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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je 

nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih 

programov se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo 

že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih 

proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v 

dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile 

pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih 

oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.



II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a 

in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob 

zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, 

in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Ni finančnih posledic.

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

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

      Matjaž Han

                                   MINISTER

PRILOGA: Obrazložitev



PRILOGA 1

O B R A Z L O Ž I T E V

Vlada Republike Slovenije odloča o razporeditvi sredstev iz naslova prejetih kupnin in vplačila 

dodatnega namenskega premoženja po 10. členu Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 

77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1),

v kapital Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica (v 

nadaljnjem besedilu: Sklad). Predlaga se izplačilo  sredstev v skupni višini 10.379.170,88 EUR 

iz Proračuna Republike Slovenije – bilanca B račun finančnih terjatev in naložb za leto 2021.  

ZJS-1 v 10. členu določa, da je odločanje o povečanju namenskega premoženja javnega sklada 

v pristojnosti njegovega ustanovitelja - Vlade Republike Slovenije. Določeno je, da v primeru, če 

ustanovitelj sklene, da se vrednost namenskega premoženja javnega sklada poveča, mora 

ustanovitelj v sklepu določiti vrsto in vrednost premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko 

premoženje. Prejemnik namenskega premoženja mora z njimi upravljati v skladu s 25. členom 

ZJS-1. Povečanje kapitala javnega sklada z vplačilom dodatnega premoženja se vpiše v sodni 

register.

Sredstva namenjena za to dokapitalizacijo, v višini 379.170,88EUR, so bila pridobljena iz 

naslova kupnin, ki jih je razdelilo Ministrstvo za finance – Direktorat za proračun, skladno s 7. 

členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij  (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 –

ZJS, 67/01 in 47/02; v nadaljnjem besedilu: ZUKLPP). Namenska sredstva po četrti in deveti 

alineji prvega odstavka 7. člena ZUKLPP so namenjena za instrumente regionalnih spodbud, ki 

jih izvaja Sklad. 

Sredstva v višini 10.000.000,00 EUR predstavljajo vplačilo dodatnega namenskega premoženja 

v kapital Sklada v skladu z 10. členom ZJS-1 za namen ugodnega kreditiranja po Javnih 

razpisih v okviru štirih programov (Podjetništvo, Kmetijstvo in gozdarstvo ter Lokalne skupnosti 

in drugi deli javnega sektorja). Vlagatelji bodo s sredstvi lahko zapirali finančne konstrukcije za 

naložbe, ki so bile podprte v okviru načrta za okrevanje in odpornost (NOO), večletnega

finančnega okvira (VFO) in kreditiranje energetskih prenov malih in srednje velikih podjetij 

(MSP) iz Obmejnih problemskih območij (OPO). Javni razpisi bodo odprti od leta 2022 do konca 

leta 2024. 

Izvajanje instrumentov regionalnih finančnih spodbud po Zakonu o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) je eden od argumentov za obstoj 

Sklada, ki s pomočjo javnih sredstev lahko okrepi druge vire in ponudi ugodnejše kredite ter 

druge spodbude kot banke. 

Pri proračunskem uporabniku  2130 – Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, spodaj 

navedeni PP izkazujejo različne namene porabe:

A.  Namembnost rabe povečanega premoženja Sklada v višini 311.461,80 EUR na 

proračunski postavki 115810 - Dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega 

razvoja in razvoj slovenskega podeželja, je opredeljena v določilih ZUKLPP ter

Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: PFN 

22/23), ki ga sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2022/3 dne 16. 2. 

2022 in z rebalansom PFN 22/23 št. 47602-24/2022/3 z dne 8. 11. 2022. Namenjena so 

posojilom za sofinanciranje investicij na področju podjetništva, investicij občin in investicij 

na področju kmetijstva za ohranjanje podeželja. 

B. Sredstva v višini 67.709,08 EUR na proračunski postavki 116110 – Sredstva za 

ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti, so tudi formirana v 



skladu z določili ZUKLPP. S PFN 22/23 je opredeljena namembnost rabe za 

sofinanciranje gospodarske osnove na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.

C. Sredstva v višini 10.000.000,00 EUR so  rezervirana v okviru B bilance proračuna RS

in sicer na PP 922410 - Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za 

spodbujanje regionalnega razvoja, NRP 2130-16-0003. Načrtovano je dodatno povečanje 

namenskega premoženja v kapital Sklada po drugem odstavku 10. člena ZJS-1, za 

povečanje kreditnega potenciala za finančne produkte, ki predstavljajo spodbujanje 

regionalnega razvoja in so potrjeni v sprejetem PFN 22/23.

V pogodbi o namenski dokapitalizaciji bo izrecno navedeno, da se s temi namenskimi sredstvi 

upravlja v skladu s 25. členom ZJS-1, tako da ohranijo svojo vrednost. 

      

Povečanje namenskega premoženja (vrsta in vrednost dodatnega namenskega premoženja) 

Sklad vpiše v sodni register. 

Sklad bo sredstva uporabil pri spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja

v skladu s svojim PFN 22/23. 

Vsa sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2022. Evidentirana so na 

ukrepu št. 2130-16-0003.

Po dodatni uskladitvi in obrazložitvi je bilo gradivo medresorsko usklajeno. 
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