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Nagovor
Poslovna politika Slovenskega regionalnega
razvojnega sklada določa temeljne
smernice delovanja Sklada v naslednjem
srednjeročnem obdobju.
Nastajajo obrisi velikih sprememb in
izzivov, s katerimi se vse bolj sooča družba
in okolje. Gre tako za novo tehnološko
(digitalno)
revolucijo,
demografske
spremembe, okoljske izzive ter odločitev
Evropske Unije ter Slovenije za zeleni
prehod in ogljično nevtralnost do leta 2050.
Vse to vpliva tudi na regionalni razvoj
Slovenije in na potrebne ukrepe
in
usmeritve pri delovanju Sklada v
prihodnjem obdobju. Poslovna politika
Regionalnega
razvojnega
sklada
predstavlja okvir za kar najbolj optimalno
usmeritev resursov Sklada v podporo
strateškim in operativnim odgovorom
Evropske Unije ter Republike Slovenije na
področju regionalnega razvoja Slovenije.

Matjaž Ribaš, MBA
direktor Sklada
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IZHODIŠČA
Makroekonomski okvir

1

Makroekonomski okvir pri oblikovanju spodbud

Sklad je pri pripravi dokumenta Poslovna
politika
za
obdobje
2022-2026
upošteval
ključne
makroekonomske okvire, ki vplivajo oz.
bodo vplivali na razvoj gospodarstva in
dogodkov v prihodnjih letih.

1*

VPLIV EPIDEMIJE COVID-19

Izbruh epidemije COVID-19 v letu 2020 je prekinil
nekajletno gospodarsko konjunkturo in pustil močan vpliv
v gospodarstvu in na prebivalstvo. Zdravstvene razmere
so postale eden ključnih dejavnikov negativnih
gospodarskih gibanj v Sloveniji in v svetu. Vladni ukrepi
so sicer ublažili posledice epidemije, ki so pomembno
prispevali k ohranjanju gospodarskega potenciala, vendar
pa bo v prihodnje potrebno prizadevanja usmeriti v dvig
investicijske aktivnosti gospodarstva. Namreč sama
epidemija bi lahko vplivala tudi na uresničevanja
srednjeročnega strateškega cilja Slovenije, tj. s
pospešeno rastjo doseči povprečno gospodarsko
razvitost Evropske Unije do leta 2030.

3*

IV. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Epidemija COVID-19 bo še pospešila prehod v četrto
industrijsko revolucijo, zaradi česar bo potrebno pospešiti
strukturno prestrukturiranje vsake od regij, kar je prvi
pogoj za skladnejši regionalni razvoj. Prehod v industrijo
4.0 od regij zahteva pospešeno modernizacijo s še večjim
poudarkom na vlaganjih v neopredmeteni kapital, znanje,
pospeševanje podjetništva, inovativnosti in uvajanje novih
poslovnih modelov.
Vlaganja v nove dejavnosti na področju digitalnih
tehnologij, dejavnosti, ki podpirajo delo na daljavo,
zdravstvenih in drugih storitev, butičnega in varnega
trajnostnega turizma lahko spodbudijo pozitivne premike
tudi v nizkoogljičnem krožnem gospodarstvu, krajšanju
dobavnih verig, logistični reorganizaciji in digitalizaciji
podjetij. Vse to povečuje privlačnost podeželskih območij
in vpliva na večje ravnovesje med mestnimi in
podeželskimi območij.

*Povzeto po: UMAR Poročilo o razvoju, 2021

2*

REGIONALNE RAZLIKE

Regionalne razlike so bile tako na ravni kohezijskih kot
statističnih regij do leta 2019 stabilne, kriza zaradi
epidemije COVID-19 pa je do zdaj imela neenakomeren
vpliv na regije, predvsem zaradi razlik v gospodarski
strukturi. Kriza zaradi epidemije je najbolj prizadela
skupino dejavnosti trgovine, gostinstva in prometa, ki je v
letu 2019 ustvarila okoli petino dodane vrednosti, največ
(tj. 40 %) v obalno-kraški regiji. Med bolj prizadetimi so
bile tudi nekatere predelovalne dejavnosti. Prizadetost
regij omogočajo tudi podatki o spremembah na trgu dela.
Stopnja delovne aktivnosti je v drugem četrtletju 2020
medletno upadla v vseh regijah, število delovnih mest pa
se je bolj zmanjšalo v kohezijski regiji zahodna Slovenija.
V vseh statističnih regijah se je povečala tudi stopnja
registrirane brezposelnosti.

4*

RAZVOJNI IZZIVI

Z vidika doseganja strateških usmeritev je potrebno krepiti
a.) raziskovalno-razvojne dejavnosti in prebojne inovacije,
b.) hitrejšo digitalno preobrazbo z uvajanjem novih
poslovnih modelov, storitvizacijo ter uvajanjem pametnih
tovarn in drugih najzahtevnejših tehnologij in c.) učinkovit
prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo. Pri tem pa
je izredno pomembno, da je tovrstno preobrazbo
gospodarstva potrebno podpreti s povečanimi vlaganji v
človeške viri in razvoj kadrov prihodnosti, vključno s
prekvalifikacijo zaposlenih, kar bi olajšalo njihovo
preusmerjanje na delovna mesta z višjo dodatno
vrednostjo in nižjim ogljičnim odtisom.
V letu 2022 in v prihodnjih letih
trošenja gospodinjstev ter večjo
zasebnega sektorja in države,
naložbami, sofinanciranimi s
»Naslednja generacija EU«.

pričakujemo okrevanje
investicijsko dejavnost
ki bo podkrepljena z
sredstvi iz sklada
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DELOVANJE SKLADA
Ključni podatki o Skladu

3

Osebna izkaznica

Ustanoviteljica: Vlada RS

Naziv: Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Ustanovljen: 1995, vpis v sodni
register 19. 6. 1996, SRG št. 96/01512

Kratek naziv: Slovenski regionalno
razvojni sklad

SKD: 84.130 urejanje gospodarskih
področij za učinkovitejše poslovanje

Sedež: Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica

Organizacijska oblika: Javni sklad
Davčna št: 92466834
Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo

Matična št: 5940117

Namensko premoženje:
121.877.167,10 € (na dan 31.12. 2021)

Direktor: Matjaž Ribaš, MBA

Vpliv Sklada
Poslanstvo

Vizija

Sklad je javna finančna institucija Republike
Slovenije, ki ima pomemben vpliv na
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja
in razvoja podeželja. Pri oblikovanju
finančnih programov in instrumentov se
močno navezuje na državne strategije in
politike regionalnega razvoja in razvoja
podeželja, z
namenom zmanjševanja
razvojnih razlik med posameznimi regijami
oziroma
območji
in
trajnostno
uravnoteženega razvoja Slovenije.

Sklad želi postati ključna nacionalna
finančno-razvojna institucija za regionalni
razvoj z vzpostavljenim sistemom programov
in finančnih instrumentov za zagotavljanje
uravnoteženega regionalnega razvoja in
razvoja podeželja na območju Slovenije, ki
bodo ponujali ustrezne ukrepe z lastnim,
državnim in tujim financiranjem. Pri tem bo
Sklad podpiral projekte, ki bodo prispevali k
ogljičnemu prehodu družbe in socialno
sprejemljivemu razvoju Slovenije.

Ni uspeha brez vizije.
Vrednote Sklada
V odnosu do zaposlenih

V odnosu do vlagateljev

V odnosu do poslovanja



vzajemno spoštovanje



usmerjenost k uporabnikom



zakonitost



strokovnost



nepristranskost



integriteta



odgovornost



ciljna naravnanost



gospodarnost



znanje



dosegljivost



transparentnost



socialna inteligenca



vzajemnost in partnerstvo



učinkovitost

Vrednote so bistvo identitete organizacije.
4 4

3

EKIPA SKLADA
Organi in organiziranost
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Največji uspehi pri poslovanju nikoli niso rezultat ene osebe, ampak so plod
pripadne, delovno motivirane ekipe.

Organi Sklada

Nadzorni svet

Direktor

Nadzorni svet imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog
ministra, pristojnega za regionalni razvoj in je imenovan za dobo
štiri let z možnostjo ponovnega imenovanja. Sestavljajo ga

Direktorja imenuje in razrešuje Vlada
RS na predlog Nadzornega sveta in je
imenovan za dobo štirih let z
možnostjo ponovnega imenovanja.








dva predstavnika državnega organa, pristojnega za reg. razvoj,
predstavnik državnega organa, pristojnega za razvoj,
predstavnik ministrstva, pristojnega za razvoj podeželja,
predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
predstavnik subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
predstavnik strokovnjakov s področja regionalnega razvoja.

Organiziranost dela
Bistvene naloge:

Bistvene naloge:

Bistvene naloge:
















izvedba javnih razpisov
svetovanje
obravnava vlog po razpisih
sklepanje pogodb z vlagatelji
črpanje sredstev po pogodbah
spremljanje projektov in
doseganja učinkov projekta
izvajanje promocijskih
aktivnosti







Sektor za finančne
spodbude

presoja zavarovanj
izvedba javnih naročil
izdaja zemljiško-knjižnih
dovoljenj
skrbništvo strateških
dokumentov, ISO standarda
izvedba/sodelovanje v
postopkih po prekinitvah
pogodbe
ostale pravne zadeve
kadrovske zadeve
informacije splošnega značaja

Splošni sektor







računovodstvo in plačilni
promet
planiranje financiranja in
tekoče likvidnosti
spremljava in uravnavanje
tveganj
vodenje pogodb danih
spodbud
priprava finančnih in
statističnih poročil
izvajanje nalog Organa za
potrjevanje

Finančni sektor

Notranja organizacija visoko motiviranih zaposlenih poteka v treh sektorjih. Na dan 31. 12. 2021 je bilo na Skladu
zaposlenih 22 oseb. V skladu s potrebami procesa in vsebine dela je znotraj Sklada vzpostavljeno troje stalnih delovnih
teles, in sicer
 kolegij direktorja, ki je odločevalno in posvetovalno telo, katerega člani so vodje sektorjev, obravnava pomembnejše
vsebine in dokumente Sklada, pred sprejetjem končne odločitve direktorja o posamezni zadevi ter z namenom
izmenjave informacij o delovanju Sklada in ostalih pomembnih dogodkih, ki vplivajo na delovanje Sklada,
 posojilni odbor, kjer po izvedenih obravnavah posameznih vlog strokovne komisije podajo predloge za odobritev /
zavrnitev / zavrženje vlog, prispelih na razpise Sklada,
 skrbniško-dolžniški odbor, ki deluje na področju izterjave dospelih neplačanih terjatev in na področju skrbništva
nad posojilojemalci ter se prvenstveno ukvarja s sistematično obdelavo zapadlih neplačanih terjatev, obravnavo
strokovnih vprašanj v zvezi s terjatvami, obravnavo skrbniških poročil in predlogi dodatnih aktivnosti pri posameznem
posojilojemalcu.

66
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KLJUČNE PODLAGE
Pravne in strateške podlage
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Temeljni zakoni in interni predpisi

Zakon o javnih skladih
Zakon o javnih skladih, ZJS-1 (Ur. l. RS, št.
77/08, 8/10-ZSKZ-B, 61/20-ZDLGPE), ki ureja
javne sklade in s tem tudi Sklad kot statusno
obliko pravne osebe javnega prava. ZJS-1 v
24. členu predpisuje, da mora javni sklad imeti
splošne pogoje poslovanja, ki opredeljujejo
merila, pogoje, postopke in obseg spodbud na
posameznega upravičenca, medsebojne
pravice in obveznosti sklada in upravičenca do
spodbud, kar predstavlja pravno osnovo za
sprejem Splošnih pogojev poslovanja.

Zakon o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine …

Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP
(Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR,
22/00 –ZJS, 67/01, 47/02) določa delež
kupnin, s. katerimi se povečuje namensko
premoženje Sklada. To je tudi edini sistemski
vir za večanje Skladovega namenskega
premoženja.

Ustanovitveni akt

Ustanovitveni akt Sklada, št. 01401-4/2009/6
z dne 23. 7. 2009 (s spremembami in
dopolnitvami, čistopis SV 451/20 z dne 3. 9.
2020), z njim je delovanje Sklada usklajeno z
določbami ZJS-1 in ZSRR-2.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Sklada z dne
8. 11. 2019 (s spremembami in dopolnitvami z
dne 8. 5. 2020, v nadaljevanju SPP), ki
izhajajo iz določil ZSRR-2 in so podlaga za
dodeljevanje spodbud, se za posamezno
obliko spodbud upoštevajo kot sestavni del
javnega razpisa in določajo (1) namen in
oblike spodbud, (2) način dodelitve spodbud in
merila, (3) obseg in pogoje dodeljevanja
spodbud, (4) postopek za dodelitev spodbud
in (5) pravice in obveznosti Sklada ter
upravičenca ali vlagatelja po dodelitvi
spodbud.

Pravilnik o dodeljevanju
spodbud Sklada
Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11,57/12,
46/16), ki določa način medsebojnega
usklajevanja države in občin pri načrtovanju
regionalne politike in izvajanju nalog
regionalnega
razvoja,
dejavnosti
in
opravljanju razvojnih nalog v razvojni regiji ter
ukrepe regionalne politike. V 10. členu
opredeljuje vlogo Sklada, ki na podlagi
javnega pooblastila:








lahko na podlagi pogodb z neposrednimi
proračunskimi uporabniki dodeljuje in
posreduje finančne spodbude iz njihove
pristojnosti,
dodeljuje in posreduje finančne spodbude
iz svojega namenskega premoženja in
sredstev državnega proračuna,
vzpostavlja in izvaja regijske garancijske
sheme, mikrokredite in druge podjetniške
podporne sheme, ki se izvajajo na ravni
celotne regije,
na podlagi 30.a člena lahko izvaja tudi
nujne ukrepe regionalne politike.

Pravilnik o dodeljevanju spodbud Sklada z
dne 19. 3. 2015 (s spremembami in
dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 4.
3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016, 28. 12. 2016,
20. 11. 2017, 11. 4. 2018, 25. 7. 2018, 22. 5.
2019 in 5. 10. 2021), ki skupaj s SPP
predstavlja podlago za dodeljevanj spodbud in
opredeljuje izvajanje ukrepov na področju (1)
pravil regionalnih državnih pomoči, (2) pomoči
po pravilu »de minimis«, (3) kmetijstva in
gozdarstva, (4) spodbujanja projektov lokalne
ter regionalne javne infrastrukture, (5) predfinanciranja projektov, (6) spremembe
dinamike plačila, reprograma in odpisa
obveznosti do Sklada.
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Drugi pomembni predpisi,
ki opredeljujejo dodeljevanje spodbud Sklada








Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.
l. RS, št. 113/09,37/10, 20/11, 24/11 in 16/13),
Uredba o izvajanju ukrepov endogene
regionalne politike (Ur. l. RS, št. 16/13, 78/15 in
46/19),
Zakon o spremljanju državnih pomoči, ZSDrP
(Ur. l. RS, št. 37/04),
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje (Ur. l. RS, št.
93/14, 77/16, 14/18, 168/20 in 121/21),
Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje
2014-2021 (Ur. l. RS, št. 103/13 in 173/20).







Uredba o določitvi obmejnih problemskih
območij (Ur. l. RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17
in 101/20),
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti
občin (Ur. l. RS, št. 78/19),
Uredba o vrednosti meril za določitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št.
59/00 in 93/05),
Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2021-2027
(Ur. l. RS, št. 118/21).

Strateški dokumenti Evropske Unije

Evropski zeleni dogovor

Evropski zeleni dogovor (COM/2019/640 final)
služi kot kažipot ukrepov EU, s katerimi bo
Evropa do leta 2050 postala prva ogljično
nevtralna celina, saj Evropska komisija
predlaga vsaj 55-odstotno neto znižanje emisij
toplogrednih plinov na ravni EU glede na leto
1990 do leta 2030 in podnebno nevtralnost do
leta 2050.
Za dosego tega cilja je potrebno sprejeti
ustrezne ukrepe, ki bodo usmerjeni v
spodbujanje konkurenčnega in zelenega
gospodarstva, v izboljšanje zdravja in
kakovosti življenja ljudi ter v ohranitev
zdravega življenjskega okolja.

EU ima kolektivno spodobnost, da preobrazi
gospodarstvo in družbo ter ju usmeri na pot
večje trajnosti, vendar pa mora biti ta prehod
tudi pravičen in vključujoč. Dejstvo je, da tak
prehod zahteva obsežne naložbe, zato je EU
izoblikovala tudi finančni plan, ki podpira
trajnostne rešitve.

Cena prehoda bo visoka,
toda cena neukrepanja
bo še veliko višja. (U. von der Leyen)

Učinki evropskega zelenega dogovora

svež zrak, čista voda, zdrava prst in
biotska raznovrstnost

čista energija in čiste
tehnološke inovacije

prenovljene, energetsko
učinkovite stavbe

trajnostni proizvodi, ki jih
je možno popraviti, reciklirati
in ponovno uporabiti

zdrava in cenovno
dostopna hrana

pametnejši in bolj
trajnostni promet

delovna mesta,
primerna za prihodnost

čisto in krožno
globalno konkurenčno
gospodarstvo

9
Povzeto iz: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
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Pripravljeni na 55/
Fit for 55
EU je pripravila sveženj 13 zakonodajnih
predlogov
za
optimalnejše
doseganje
evropskega
zelenega
dogovora.
Cilj
predlaganega svežnja je uskladiti zakonodajo
EU na področju podnebja in energije s ciljem
za leto 2030,
kjer predlagani ukrepi
vključujejo:



ukrepe glede trgovanja
z emisijam,
vključno z razširitvijo na prometni in
gradbeni sektor,
ukrepi za zmanjšanje emisij v sektorjih
zunaj EU,
ukrepe glede energetske učinkovitosti in
povečanja uporabe energij iz obnovljivih
virov,
ukrepe za preprečevanje uhajanja ogljika,
ukrepe glede obdavčitve energije,
ukrepe na področju letalstva (trajnostna
letalska goriva) in pomorstva …







Strategija »od vil do vilic«

Cilj strategije je doseči podnebno nevtralnost
do leta 2050 s preobrazbo sedanjega
prehranskega sistema v trajnostni model.
Poleg prehranske varnosti in varnosti hrane so
glavni cilji strategije:









zadostna, cenovno dostopna in hranljiva
hrana v okviru omejitev planeta,
trajnostna proizvodnja hrane z znatnim
zmanjšanjem
uporabe
pesticidov,
antimikrotikov in gnojil,
25 % povečanje površine za ekološko
kmetovanje,
trajnostna potrošnja hrane in zdrave
prehrane,
zmanjšanje izgube in količine zavržene
hrane,
boj proti goljufijam s hrano v dobavni
verigi,
izboljšanje dobrobiti živali.

Strategija za biotsko
raznovrstnost

Industrijska strategija

Strategija je ključni element evropskega
zelenega dogovora. Biotska raznovrstnost je
nepogrešljiva pri zagotavljanju hrane, sladke
vode in čistega zraka za ljudi. Ima pomembno
vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja in
je bistvena za zdravje ter nepogrešljiva za
gospodarstvo, saj le to odvisno od okolja in
njegovih virov. Ukrepi, predlagani v okviru te
strategije, vključujejo:

EU si prizadeva, da bi industrija pri prehodu v
podnebno nevtralnost in z digitalno
transformacijo poslovanja prevzela vodilni
položaj na svetu. Pri tem imata ključni pomen
ločitev gospodarske rasti od rabe virov in
prehod na krožni sistem proizvodnje, ob
krepitvi vloge potrošnikov in javnih kupcev.







krepitev zavarovanih območij v Evropi,
obnovo degrediranih ekosistemov,
povečanje ekološkega kmetovanja,
zmanjšanje uporabe pesticidov,
sajenje dreves.

Ukrepi se nanašajo na sektorje, kot so
elektronika in IKT, baterije, embalaža,
plastika, tekstilni izdelki, gradbeništvo in
stavbe ter hrana.

Proračun EU 2021-2027
Dolgoročni
proračun
EU
za
obdobje
2021-2027
in
instrument
za
okrevanje
NextGenerationEU znašata 1 824,3 bilijonov €, pri
čemer sveženj zajema dolgoročni proračun za
obdobje 2021-2027 v višini 1 074,3 bilijona € in
začasni instrument za okrevanje v višini 750 mrd €.

Finančni okvir
NextGenerationEU
750 mrd €
(za Slo: 5,2 mrd €)

Slovenija v tej finančni perspektivi ostaja neto
prejemnica sredstev in bo v prihodnjih sedmih letih
prejela* 3,2 mrd € za področje kohezijske politike (od
tega 248 mio € iz Sklada za pravičen prehod),
1,6 mrd € v okviru kmetijske politike in 100 mio € iz
Sklada za pravičen prehod. Iz instrumenta
NextGeneration EU pa bo Slovenija pridobila
3,6 mrd € posojil in 1,6 mrd € nepovratnih sredstev.
*Povzeto iz:
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/po-2020/dokumenti-po-2020/izhodisca-programa-ekp-2021-2027.pdf#page=8
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/vecletni-financni-okvir-2021-2027/
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020

∑ 1 824,3 mrd €
∑ SLO 11,0 mrd €

1 074,3 mrd €
(za Slo: 5,8 mrd €)
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Strateški dokumenti Slovenije
Strategija razvoja Slovenije
2030
Strategija razvoja Slovenije 2030, ki je bila
sprejeta leta 2017, predstavlja krovni razvojni
okvir države. Osrednji cilj strategije je
zagotoviti kakovost življenja za vse, ki ga je
možno doseči s sledečimi strateškimi
usmeritvami:







vključujoča, zdrava, varna in odgovorna
družba,
učenje za in skozi celo življenje,
visoko produktivno gospodarstvo,
ohranjeno zdravo naravno okolje,
visoka
stopnja
sodelovanja,
usposobljenosti
in
učinkovitosti.
upravljanja.

Nacionalni energetski in
podnebni načrt
Vlada RS je v februarju 2020 sprejela
Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki je
bil predložen tudi EK. Izboljšanje energetske
in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih in
posledično zmanjšanje rabe energije in drugih
naravnih virov je prvi in ključni ukrep na poti k
podnebno nevtralni družbi. Ključni cilji načrta
so:






zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih
plinov za 36 %,
vsaj 35 % izboljšanje energetske
učinkovitosti,
vsaj 27 % obnovljivih virov energije
3 % vlaganja v raziskave in razvoj, od
tega 1 % javnih sredstev.

Načrt za okrevanje in odpornost

EK je julija 2021 sprejela slovenski Načrt za
okrevanje in odpornost, ki je vreden 2,5 mrd €,
je podlaga za koriščenje razpoložljivih
sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost
(RRF), ki je finančno najobsežnejši
mehanizem
iz
naslova
svežnja
»NextGeneration EU«. Razvojna področja
načrta so:



zelen prehod (obnovljivi viri energije,
učinkovita raba energije, prenova stavb,
krožno gospodarstvo),
digitalna preobrazba (gospodarstva in
javnega sektorja),
pametna, trajnostna, vključujoča rast
(RRI, dvig produktivnosti, preoblikovanje
turizma, vključno s kulturno dediščino)
zdravstvo in socialna varnost.





Slovenska strategija pametne
specializacije
Pametna specializacija se osredotoča na
razvojna vlaganja na področja, kjer ima
Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in
kompetenc in na katerih ima inovacijski
potencial za pozicioniranje na globalnih trgih.
Cilji S4 so:





dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
izboljšanje konkurenčnosti na globalnih
trgih s povečanim obsegom znanja in
tehnologij v izvozu Slovenije,
dvig podjetniške aktivnosti.

Slovenska industrijska
strategija

Strategija prostorskega
razvoja Slovenije 2050

Slovenska industrijska strategija, ki je bila
sprejeta junija 2021, izhaja iz Strategije razvoja
Slovenije 2030. Usmerjena je v krepitev
zelenega, ustvarjalnega in pametnega razvoja
in je usklajena z industrijsko strategijo EU.
Ključni cilji industrijske strategije so:

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je
strateški nacionalni dokument, ki bo
dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države.





doseči 66.000 € dodane vrednosti na
zaposlenega,
preiti na krožno gospodarstvo,
močno okrepiti inovacijski zagon podjetij.

Strategija poudarja pomen regionalnih
prostorskih potencialov, ki ustvarjajo pogoje za
večjo zaposljivost v lokalnem okolju in za obrat
trendov rasti dnevnih migracij med občinami
ter izseljevanja prebivalcev iz posameznih
regij.
Eden od ciljev je tudi ohranjanje prostorske
identitete posameznih delov Slovenije ter
doseganje harmonične podobe krajine.
Poudarjena je tudi prilagoditev infrastrukturnih
in drugih večjih sistemov
za ohranitev
naselbinske in krajinske prepoznavnosti ter
ekološke povezljivosti. Strategija opozarja tudi
na potrebo po krepitvi odpornosti11prostora na
posledice podnebnih sprememb.
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Program razvojnih spodbud za
obmejna problemska območja
2021-2024

Skupna kmetijska politika 20232027

V skladu z osrednjim ciljem Strategije razvoja
Slovenije 2030, ki je zagotoviti kakovostno
življenje za vse, je vizija regionalnega razvoja
Slovenije, da so vse regije dinamične in
ustvarjalne, z lastno identiteto (prepoznavne,
specializirane) in učinkovito upravljane ter
sposobne zaznavati in izkoriščati globalne
razvojne priložnosti.

Skupna kmetijska politika bo enostavnejša in
prilagojena potrebam kmeta, temeljila bo na
treh splošnih in devetih specifičnih ciljih.

Z ukrepi razvojne podpore države bodo
regijska
žarišča
brezposelnosti
prestrukturirana in odpravljena, obmejna
problemska območja pa bodo ohranila
poseljenost in razvojno vitalnost.




Program, ki je v pripravi, opredeljuje pet
tematskih področij oz. ciljev državne
intervencije
na
obmejnih
problemskih
območjih

Specifični cilji pa so:













izboljšanje kakovosti bivanja,
izboljšanje prometne dostopnosti,
izboljšanje dostopnosti do storitev,
izboljšanje gospodarskega stanja in
izboljšanje demografskega stanja.

Načrt ukrepov na področju
italijanske in madžarske narodne
skupnosti
Načrt ukrepov Vlade RS o izvrševanju
predpisov na področju uresničevanja pravic
italijanske in madžarske narodne skupnosti v
RS 2021-2025 vsebuje zakonodajne, strateške
in druge predloge za celovit in učinkovit sistem
za uresničevanje varstva avtohtonih narodnih
skupnosti.
V načrt so zajeti tudi ukrepi spodbujanja
gospodarske osnove za italijansko in
madžarsko narodno skupnost, katerih nosilec
je MGRT, za kar so planirana sredstva v višini
4,2 mio €.

Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim
ciljem in razširjanjem znanja, dodaten
poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v
kmetijstvu in na podeželskih območjih. Trije
splošni cilji so:








spodbujanje prehranske varnosti,
krepitev skrbi za okolje in podnebnih
ukrepov,
krepitev podeželskih območij.

vzdržni dohodki in odpornost kmetij,
tržna
usmerjenosti
in
povečanje
konkurenčnosti,
izboljšanje položaja kmetov,
blažitev podnebnih sprememb,
trajnostno upravljanja naravnih virov,
varstvo biotske raznovrstnosti,
privabljanje mladih kmetov in spodbujanje
razvoja podjetij na podeželskih območjih;
spodbujanje zaposlovanja, rasti…,
izboljšanje odziva kmetijstva EU na
potrebe družbe po zdravi hrani in zdravju,
ter dobrobiti živali.

Program razvoja podeželja
2014-2020 do 2022
Program razvoja podeželja 2014-2020, ki se
podaljšuje za dve leti, se osredotoča na tri
glavna področja:





izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in
tal,
konkurenčnost kmetijskega sektorja,
socialna vključenost ter lokalni razvoj
podeželskih območij.

Resolucija »Naša hrana, podeželje
in naravni viri od leta 2021«

Program Interreg

Program Interreg je programski dokument, ki
ga skupaj pripravijo sodelujoče države v
programih
evropskega
teritorialnega
sodelovanja in ga odobri Evropska komisija.
Konceptualna usmeritev programa sledi
ambiciji evropske kohezijske politike v obdobju
2021-2027.

Vlada je januarja 2020 sprejela Resolucijo o
nacionalnem
programu
o
strateških
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva«, ki opredeljuje štiri skupne specifične
cilje:

Upošteva makro-regionalne, nacionalne in
regionalne strategije. Slovenija bo v obdobju
2021-2027 sodelovala na več programih, pri
čemer pa bo Sklad vključen v









Interreg Slovenija-Avstrija
Interreg Slovenija-Madžarska
Interreg Slovenija-Hrvaška.





odporna in konkurenčna pridelava in
predelava hrane,
trajnostno upravljanje z naravnimi viri in
zagotavljanje javnih dobrin,
dvig kakovosti življenja in krepitev
gospodarske aktivnosti na podeželju,
krepitev oblikovanja in prenosa znanja.

12
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SKLAD 2022 - 2026
Ključni strateški cilji Sklada
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Planiranje prinaša prihodnost v sedanjost, zato da lahko sedaj naredimo,
kar se bo odrazilo v prihodnosti.

Ključni cilji Sklada za obdobje 2022-2026
Sklad kot finančna izvajalska institucija na
področju regionalnega razvoja
se pri
oblikovanju spodbud močno navezuje na
izvajanje državne politike regionalnega
razvoja z namenom zmanjševanja razvojnih
razlik med posameznimi regijami oziroma
območji Slovenije in na strateške usmeritve
Evropske Unije, ki zasledujejo spodbujanje
projektov, ki so podnebno nevtralni, trajnostni
in pravični za vse.

1
Povečanje gospodarskega, okoljskega in
družbenega kapitala v regijah ter povečanje
njegove učinkovitost v smislu konkurenčnosti
gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne
rabe naravnih virov.

2
Sklad bo v naslednjih letih ohranjal osnovno
strukturo svojega portfelja spodbud, ki so
usmerjene v spodbujanje podjetništva,
financiranje lokalnih skupnosti in neprofitnih
organizacij ter kmetijstva in gozdarstva,
predvsem na problemskih in obmejnih
problemskih območjih in na območjih, kjer
živita avtohtoni narodni skupnosti.
Sklad, ki kot izvajalska institucija v okviru
MGRT, sodeluje tudi z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s Službo
vlade za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, bo spodbude oblikoval z lastnim,
državnim in tujim financiranjem, in sicer
prednostno v obliki posojil.
Pri svojem delovanju in oblikovanju spodbud
bo Sklad v obdobju 2022-2026 zasledoval
šest ključnih ciljev, ki jih bo uresničeval preko
dveh glavnih področij, prvo je dodeljevanje
spodbud in drugo je izvajalska funkcija v
programih Interreg.

Reševanje strukturnih problemov ciljnih
problemskih območij in zmanjševanje
njihovega razvojnega zaostanka.

3
Zasledovanje politike evropskega zelenega
dogovora in prehoda Slovenije v brezogljično
družbo (trajnostno kmetijstvo, trajnostna
mobilnost, krožno gospodarstvo, trajnostna
industrija, ipd.).

4
Uresničevanje
in
krepitev
razvojnih
potencialov slovenskih regij s pomočjo
mednarodnega teritorialnega sodelovanja.

5
Nadaljnja optimizacija internih procesov in
postopkov Sklada, njihova informatizacija,
uvajanje brez papirnega poslovanja in
nadaljnje vodenje kakovosti v skladu z
zahtevami standarda ISO 9001:2015.

6
Vzdrževanje pozitivne interne atmosfere med
ekipo Sklada, ki bo usmerjena v kontinuirano
rast kompetenc in znanja ter s tem v
realizacijo postavljenih poslovnih ciljev.
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Glavna področja delovanja

B

Podjetništvo

A

Kmetijstvo in gozdarstvo

Program podjetništvo (B) je namenjen izvedbi
regionalnih podjetniških projektov za subjekte
različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer se
zasleduje razvoj dejavnosti, za katera obstajajo
izrazite lokalne prednosti.

Program kmetijstvo in gozdarstvo (A) je namenjen
projektom za razvoj kmetijskih gospodarstev različnih
pravno-organizacijski oblik in kmetij, pri čemer so
spodbude usmerjene v prednostna območja
regionalne politike.

Sklad bo prednostno spodbujal projekte:

Sklad bo prednostno spodbujal projekte:












mladih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev,



za delitveno ekonomijo na podeželju (organizacija
proizvajalcev, zadružništvo) in druge oblike
sodelovanja, prenosa znanj.

za trajnostno, krožno, digitalno preobrazbo MSP
in velikih podjetij, s poudarkom na razvoju manj
razvitih območij,



za razvoj in delovanje socialnih podjetij in
zadružništva,




za razvoj slovenske predelovalne industrije in

c

za razvoj trajnostnega turizma.

D

Lokalne skupnosti
in neprofitne organizacije

Program lokalne skupnosti in neprofitne organizacije
(C) je namenjen občinam, družbam v lasti lokalne
skupnosti in organizacijam, katerih (so)ustanovitelj je
lokalna skupnost za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture in za financiranje
projektov neprofitnih organizacij, ki izvajajo
dejavnosti v javnem interesu.
Sklad bo prednostno spodbujal projekte:



z uporabo trajnostnih virov energije (sistemi
daljinskega ogrevanja na biomaso, vetrna in
sončna energija),



za gradnjo nizko energijskih stavb in energetsko
sanacijo obstoječe infrastrukture,



za
izboljšanje
oskrbe
s
pitno
vodo,
kanalizacijskega omrežja in čiščenje odpadnih
voda,



za zmanjševanje podnebnega segrevanja (zelena
streha, ozelenitve javnih površin),




za trajnostno mobilnost in digitalno preobrazbo,



za krepitev oz. razvoj lokalnih centrov za delo na
daljavo (pošta, banka, zdravstvena točka) za
kvalitetnejše življenje in delo,




za izvajanje storitev neprofitnih organizacij

za izboljšanje lokalne socialne,
zdravstvene infrastrukture

športne in

za trajnostno delovanje poslovnih con in subjektov
inovativnega okolja.

za ekološko kmetovanje,
lokalne samooskrbe in krajšanje dobavnih verig,
prilagajanja podnebnim spremembam,
za razvoj sadjarstva in zelenjadarstva,
uporabe obnovljivih virov,
večanje raznovrstnosti dejavnosti,
za digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo
kmetijskih in gozdnih dejavnosti,

ANS

Avtohtoni narodni skupnosti

Program avtohtoni narodni skupnosti (ANS) je
namenjen projektom na območju, kjer živita
italijanska in madžarska narodna skupnosti.
Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske
osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu
razvoju območij obeh skupnosti.
Sklad bo prednostno spodbujal projekte:






za ohranitev/povečanje delovnih mest ,
za uporabo trajnostnih virov energije,
za digitalno preobrazbo podjetij,
za energetsko sanacijo stavb.

OzP

Organ za potrjevanje

Sklad izvaja funkcijo Organa za potrjevanje na treh
operativnih programih čezmejnega sodelovanja, in
sicer
Interreg
Slovenija-Avstrija,
SlovenijaMadžarska in Slovenija-Hrvaška. Glede na uspešno
delo Sklada, je pričakovati, da bo Sklad tudi v novem
programskem obdobju izvajal podobne naloge.
Cilj Sklada je:



uspešno zaključevanje nalog za finančno
perspektivno
2014-2020
(z
operativnim
zaključkom v letu 2023) in



vzpostavitev in opravljanje računovodske funkcije
15
v finančni perspektivi 2021-2027.
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Ukrepi za uresničitev ključnih ciljev

Nujni ukrepi

Lastna sredstva

Izvajanje nujnih ukrepov regionalne
politike (interventni ukrepi...), predfinanciranja, ukrepi za prilagajanje regij
(npr. Šaleška dolina, Zasavje), za
katere bi se lahko v prihodnjem obdobju
pokazala potreba.

Iz
lastnih
sredstev
(namensko
premoženje
in
najeta
sredstva)
realizacija razpisov v višini najmanj

200 mio €

za ugodna razvojna in
intervencijska posojila, s katerimi se bo
financiralo več kot

Dodatna sredstva

1.400 projektov.

Lastna sredstva-RGS

Nepovratna sredstva kot finančne
spodbude v imenu in za račun
ministrstev oz. drugih javnih institucij.

Iz
lastnih
sredstev
(namensko
premoženje) se planira vzpostavitev
regijske garancijske sheme v višini do

10 mio €.
Oblikovanje
dodatnih
finančnih
spodbud skupaj z ministrstvi in deležniki
za krepitev delovnih mest v manjših
krajih in s tem zagotavljanje njihovega
razvoja (npr. pomoč za zmanjšanje
dnevnih migracij v mestna središča).

Zunanji viri
Z zunanjimi vir in v sodelovanju z organi
javnega sektorja oblikovanje dodatnih
finančnih spodbud.

&


Za programe: B, A, C, ANS



Podnebno nevtralno



Odprti razpisni roki



Krožno gospodarstvo



Javni poziv za spodbude
manjših vrednosti, za kar bo
potrebna
sprememba
predpisov in internih aktov



Trajnostno kmetijstvo, turizem





Vpeljava meril in kazalnikov za
merjenje učinkov zelenega,
digitalnega
in
družbeno
koristnega financiranja

Oblikovanje spodbud



Pozitivna interna delovna
klima med zaposlenimi



Rast kompetenc in znanja
zaposlenih

Trajnostna mobilnost



Informacijsko-tehnološke
izboljšave



Zmanjševanje razvojnih
zaostankov



Avtomatizacija postopkov



Zmanjšanje ogljičnega odtisa



Brezpapirno poslovanje



…

Spodbujanje »zelenih«
projektov

Interni procesi Sklada

16
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VIRI 2022-2026
Finančni viri Sklada

17

Viri financiranja
Sklad za obdobje 2022-2026 načrtuje dodelitev
posojil in vzpostavitev garancijske sheme v
skupni višini najmanj 210 mio € oz. v višini
40 mio € letno. Za izvedbo načrtovanih
spodbud bo Sklad namenil svoja prosta
sredstva, poleg tega pa bodo potrebni tudi
dodatni finančni viri.
V ta namen je Sklad v letu 2021 podpisal
kreditni okvir z Evropsko investicijsko banko v
višini 30 mio €, pri čemer je črpanje teh
sredstev predvideno v več delih, in sicer
je bilo10 mio € črpanih že v letu 2021, ostalo
pa bo v letih 2022 in 2023.
Tako kot vsa leta do sedaj, bo Sklad tudi v
naslednjih letih predvidoma prejel manjši del
sredstev iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Celotna
predvidena višina teh dokapitalizacije v letih
2022 do 2026 znaša 1,9 mio €. Poleg
navedenih dodatnih finančnih virov pa bo Sklad
potreboval tudi druge vire v višini
40 mio €, ki jih bo zagotovil bodisi iz naslova
nove dokapitalizacije ali zadolžitve.

Poleg spodbud iz lastnih sredstev, Sklad
izvaja tudi ukrepe iz virov, ki jih je pridobil v
upravljanje. V obdobju od leta 2022 do 2026
bo Sklad izvajal ukrep ugodnih razvojnih
kreditov na obmejnem problemskem območju
iz proračunskih sredstev, ki jih zagotovi
MGRT. Gre za nadaljevanje ukrepa, ki ga
Sklad izvaja že od leta 2016 ter morebitne
dodatne ukrepe, ki bodo dogovorjeni z
ministrstvi..

Prosta sredstva
Dodatni finančni viri
Sredstva v upravljanju

Tabela 1: Lastna sredstva Sklada v letu 2022-2026

Lastna sredstva Sklada
Prosta sredstva Sklada**

2022

2023

2024

2025

2026

49.716.303

39.027.066

31.284.829

32.679.866

29.976.220

950.000

950.000

-*

-*

-*

10.000.000

10.000.000

0

0

20.000.000

20.000.000

0

Vračila kredita EIB

-3.177.237

- 3.177.237

-3.703.552

-4.203.646

- 3.050.596

Vračilo posojil (vlagatelji)

21.538.000

24.485.000

25.098.589

21.500.000

21.500.000

Črpanja (vlagatelji)

40.000.000

- 40.000.000

- 40.000.000

- 40.000.000

- 40.000.000

Dokapitalizacija-redna
Zadolževanje-EIB
Dodatno zadolževanje/dokapitalizacija

* Višina dokapitalizacije za leti 2024 in 2025 bo znana, ko bo izdelan državni proračun za navedeni leti.
** Prosta sredstva predstavljajo obveznice Republike Slovenije, depozite pri poslovnih bankah in sredstva v danih vlogah pri MF.

Ena od pomembnih stvari pri poslovnem odnosu je,
da razumeš in da si razumljen.
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7

OBVLADOVANJE
TVEGANJ
Tveganja Sklada
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Obvladovanje tveganja Sklada

ZJS-1 v 25. členu nalaga javnim skladom
ohranjanje namenskega premoženja, s tem pa
jim nalaga obvladovanje finančnih tveganj.
Sklad je pri svojem delovanju izpostavljen
predvsem kreditnemu, tržnemu, obrestnemu,
likvidnostnemu, operativnemu tveganju ter
tveganju ugleda. Za obvladovanje omenjenih
tveganj ima Sklad sprejete ustrezne pravilnike
in utečene postopke, ki zagotavljajo
spremljavo, merjenje in obvladovanje tveganj.

Sklad se zaveda, da bodo v prihodnje na
kvaliteto portfelja danih posojil vse bolj vplivala
tudi podnebna tveganja. Fizična (stroške
podnebnih sprememb) in tranzicijska tveganja
(stroške
prilagajanja
na
podnebne
spremembe) se bodo nedvoumno vedno bolj
kazala ob potrebnih strukturnih spremembah
gospodarstva kot posledica okoljske politike,
spremembah v uporabi tehnologij in seveda
ob spremembi preferenc potrošnikov. Za vsa
ta tveganja bo potrebno v prihodnje pripraviti
in razviti metodologijo spremljanja in
uravnavanja tveganj.

Kreditno tveganje
Predstavlja tveganje nastanka izgube zaradi
neizpolnitve obveznosti dolžnikov do Sklada
ob zapadlosti iz katerih koli razlogov.
Sklad je na podlagi določil ZJS-1 sprejel
metodologijo za razvrstitev aktivnih bilančnih
postavk in zunajbilančnih postavk ter za
oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja.
Osnova sprejete metodologije Sklada za
oblikovanje posebnih rezervacij za kreditna
tveganja je zahteva iz drugega odstavka 36.
člena ZJS-1, ki določa, da javni sklad za
obvladovanje kreditnih tveganj smiselno
uporablja predpise Banke Slovenije, ki veljajo
za banke.
Sklad kreditno tveganje
naslednjimi ukrepi:












premošča

z

interni
pravilniki,
ki
obravnavajo
spremljavo kreditnih tveganj,
vzpostavljeni
postopki in kontrolni
mehanizmi za izvajanje spremljave in
obvladovanja
kreditnega
tveganja
skladno s sprejetimi pravilniki,
pretežni del terjatve do posojilojemalcev
je ustrezno zavarovan, v največji meri s
hipotekami na nepremičninah,
prosta sredstva namenskega premoženja
Sklad praviloma nalaga pri Ministrstvu za
finance, del - z ročnostjo preko enega leta
- pa tudi pri poslovnih bankah, skladno z
zakonodajo,
terjatve do dolžnikov Sklad razvršča v
skladu z metodologijo Banke Slovenije v
skupine od A do E. Na osnovi zaznanih
zamud in poslabšanja bonitetnih ocen
dolžnikov
oblikuje
Sklad
dodatno
potrebne rezervacije. Za spremljavo
izpolnjevanja
posojilnih
obveznosti
posojilojemalcev
uporaba
poseben
informacijski sistem,
Sklad ima oblikovan garancijski sklad za
unovčevanje garancij v okviru finančnega
instrumenta RGS,
Sklad je pristopil k prenovi sistema
ocenjevanja
finančne
sposobnosti
prijaviteljev na razpise Sklada. Nov
sistem bo uveden predvidoma v prvi
polovici leta 2022.
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Tržno tveganje
Predstavlja
tveganje
izgube
vrednosti
premoženja ali dobičkonosnosti zaradi nihanja
tržnih cen, valutnih tečajev ali relevantnih
obrestnih mer.
Pri obravnavi tržnega tveganja je potrebno
izpostaviti, da




Sklad ni izpostavljen valutnemu
tveganju, saj ima tako vire sredstev kot
tudi naložbe v evrih,
je za Sklad najpomembnejše gibanje
referenčnih obrestnih mer EURIBOR in
ROM. Njuno gibanje vpliva tako na rast ali
zmanjševanje prihodkov in odhodkov iz
naslova obresti kot tudi na porast ali
zmanjševanje kreditnega tveganja. Rast
referenčne obrestne mere namreč
povečuje strošek financiranja dolžnikov
Sklada, s tem pa verjetnost težav pri
odplačevanju obveznosti do Sklada. Na
drugi strani padec ali celo negativna
vrednost referenčne obrestne mere
pomembno vpliva
na zmanjšanje
obrestnih prihodkov Sklada, s tem pa na
zagotavljanje ustrezne obrestne marže za
pokrivanje stroškov poslovanja in
oblikovanje potrebnih rezervacij.

Obrestno tveganje
Sklad uravnava obrestno tveganje s





politiko uravnoteženja virov sredstev in
naložb glede na referenčno obrestno
mero - tako na strani najetih virov, kot tudi
na strani odobrenih spodbud, pri čemer
obrestne mere temeljijo na referenčni
obrestni meri 3 in 6 mesečnem
EURIBOR-ju,
politiko oblikovanja aktivnih obrestnih
mer, ki spodbujajo investicije v manj
razvitih regijah in obenem upošteva
dodatne kriterije kot so boniteta
vlagatelja,
ročnost,
moratorij,
zelene/digitalne/razvojne/družbene
komponente in obenem zagotavljajo
dolgoročni presežek prihodkov nad
odhodki, s tem pa ohranjanje vrednosti
namenskega premoženja.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje Sklad uravnava z
nalaganjem
prostega
namenskega
premoženja v skladu z določbami 26. in 27.
člena ZJS-1. Sklad nalaga kratkoročni del
(likvidnostne presežke) prostega namenskega
premoženja, ki je namenjen realizaciji
razpisov spodbud v tekočem poslovnem letu,
v obliki danih vlog pri upravljavcu sistema
enotnega zakladniškega računa v skladu s
predpisi, ki urejajo javne finance. Dolgoročni
del prostega namenskega premoženja, tako
imenovane portfeljske investicije, ki so
namenjene zagotavljanju virov za realizacijo
razpisov spodbud v naslednjih letih, pa so
naložene v skladu z določili 26. člena ZJS-1.

Operativno tveganje
Predstavlja tveganje izgub, ki nastanejo zaradi
neprimernega ali neuspešnega izvajanja
internih procesov, ravnanja ljudi, delovanja
sistemov ali zaradi vpliva zunanjih dejavnikov.
Operativno tveganje vključuje tudi tveganje
informacijske tehnologije (tj. tveganje izgube
kot posledica neustrezne informacijske
tehnologije) in pravno tveganje (tj. tveganje
izgube, ki nastane zaradi kršenja ali
nepravilnega
upoštevanja
zakonov,
podzakonskih aktov, navodil, priporočil, ipd.).
Sklad stremi k stalnemu zmanjševanju
potrebe po ročni manipulaciji dokumentov, s
tem pa k zmanjševanju možnosti napak,
povečanju učinkovitosti spremljave strank in
učinkov spodbud ter zagotavljanju popolne
revizijske sledi skozi celotni informacijski
sistem.

Tveganje ugleda
Tveganje ugleda kot nefinančnega tveganja in
po svoji naravi sekundarnega, sestavljajo vsi
dogodki ali okoliščine, ki pozitivno ali
negativno vplivajo na sposobnost sklada, da
doseže zastavljene cilje, ohrani dober ugled in
izpolni pričakovanja javnosti.
Tveganje ugleda je odvisno od vseh preostalih
vrst tveganj, zato ima Sklad vzpostavljene
postopke na vseh področjih poslovanja, ki so
in morajo biti natančno opisani. V okviru
vzpostavitve
učinkovitega
sistema
za
spremljane tega tveganja vodstvo Sklada
spremlja




novice v sredstvih javnega obveščanja,




gibanje ključnih kazalcev poslovanja,

sodne in izven sodne dogodke, v katerih
je Sklad udeležen,
obseg, status in
vlagateljev Sklada.

vsebina
21
21

pritožb

Zaključek
Slovenski regionalno razvojni sklad je javna
finančna institucija Republike Slovenije, ki ima
pomemben vpliv na spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja in razvoja podeželja.
Sklad bo v obdobju 2022-2026 nadaljeval s
spodbujanjem številnih podjetniških, kmetijskih in
infrastrukturnih projektov, ki so pomembni za
regionalni razvoj Slovenije. V obravnavanem
obdobju so predvidene spremembe, novosti in
razširitve ponudbe spodbud, ki so posledica
sprejetih strategij Evropske unije ter strategij,
politik ter programov Republike Slovenije.
Omenjene spremembe so v veliki meri posledica
prizadevanj na vseh ravneh, da se Slovenija
ogljično in digitalno preobrazi ter postane
podnebno nevtralna do leta 2050. Zastavljeni cilji
in politike Sklada so hkrati usmerjene v glavne
cilje regionalne politike Slovenije za to obdobje.
Za izvedbo predvidenih programov oz. ukrepov
Sklad planira naložbe iz lastnih virov v višini
najmanj 210 mio € in oblikovanje dodatnih
finančnih spodbud v sodelovanju z drugimi organi
v višini najmanj 40 mio €.
V podporo zastavljenim poslovnim ciljem so
predvideni tudi cilj Sklada na področju notranje
organiziranosti, delovanja in način izvajanja svoje
spodbujevalne funkcije. Med pogoji za uresničitev
predvidenih ciljev pa so prav tako pomemba
intenzivni in kvalitetni odnosi z vsem deležniki
Sklada, med katerimi so na prvem mestu
ministrstva, predvsem Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter službe Vlade
Republike Slovenije.
Sklad že 25 let uresničuje svoje poslanstvo
finančnega spodbujevalca regionalnega razvoja
Slovenije. Z uresničitvijo planiranega programa te
poslovne politike bo Sklad utrdil svojo vlogo in
upravičil svoje nadaljnje delovanje na področju
regionalnega razvoja.

22

Slovenski regionalno razvojni sklad / Slovenian Regional Development Fund
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica
T 01 836 19 53 E info@srrs.si W www.srrs.si
23

