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Na podlagi Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne
23. 7. 2009 (čistopis SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), na podlagi Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z
dne 7. 11. 2019 (s spremembami z dne 7. 5. 2020), je direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v
nadaljevanju Sklad) v soglasju z Nadzornim svetom Sklada z dne 23. 6. 2022 sprejel

TARIFNI PRAVILNIK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
(1) Tarifni pravilnik (v nadaljevanju Pravilnik) določa vrsto tarif in nadomestil stroškov iz naslova dodeljevanja
spodbud za opravljene storitve Sklada.
(2) V primerih, ko Sklad izvaja dodeljevanje spodbud kot pogodbeni izvajalec, se vrsta in višina tarife opredeli v
pogodbi o izvajanju storitev z naročnikom, lahko pa se uporabi Pravilnik Sklada.
(3) V primerih, ko Sklad za izvajanje storitev pridobi zunanje izvajalce, se vrsta in višina tarife opredeli v pogodbi o
izvajanju storitev z zunanjim izvajalcem, lahko pa se uporabi Pravilnik Sklada.
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem Pravilniku imajo izrazi naslednji pomen:
•
»Stranka« je vlagatelj in/ali prejemnik spodbude Sklada, ki se mu zaračuna stroške za opravljene storitve.
•
»Tarifa nadomestil in stroškov SRRS« je zbir nadomestil in stroškov Sklada in/ali drugih izvajalcev storitev z
opredeljeno višino plačila in načina obračuna.
•
»Nadomestilo oz. strošek « je vrsta storitve Sklada, ki se obračuna strankam.
•
»Osnovna nadomestila« predstavljajo redne obračune storitev za podpisane pogodbe in so opredeljene v
ceniku.
•
»Druga nadomestila in stroški« predstavljajo izredne obračune storitev ob nastanku dogodka in so opredeljene
v Tarifa nadomestil in stroškov.

II.

TARIFE IN NADOMESTILA
3. člen
(tarifa nadomestil in stroškov)
(1) Tarifa nadomestil in stroškov Sklada vključuje vrsto tarif in višino plačil - stroškov, ki se zaračunajo strankam.
(2) Tarifa nadomestil in stroškov je sestavni del Pravilnika in je priložen v prilogi.
(3) Sklad je dolžan obračunati opravljene storitve po tarifah iz veljavnega Tarifnega pravilnika. Direktor Sklada pa
lahko za posamezno leto ali posamezni javni razpis predlaga Nadzornemu svetu izvedbo storitev po znižani
tarifi ali brez stroškov za stranko. V takem primeru se nezaračunana vrednost opravljenih storitev Sklada lahko
upošteva kot državna pomoč strankam.
(4) Izjemoma Sklad ne obračuna nadomestila in stroške, če obstaja zakonska podlaga.
4. člen
(zapadlost stroškov in zamude obresti)
(1) Strošek, obračunan po Tarifi nadomestil in stroškov Sklada, so stranke dolžne plačati Skladu v roku 8 dni od
izstavitve računa.
(2) Za vsako zamudo pri plačilu stroškov Sklad obračuna zamudne obresti po obrestni meri, določeni z Zakonom
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

III.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu Nadzornega sveta Sklada.
(2) Pravilnik je objavljen med internimi akti Sklada in na njegovi spletni strani.
6. člen
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(prehodne določbe)
Vrsta tarife iz cenika pod tarifno številko 8 »opomini: drugi in nadaljnji« se začne obračunavati najkasneje v devetih
mescih po uvedbi Pravilnika, in sicer po vzpostavitvi potrebne informacijske podpore Sklada.
7. člen
(prenehanje obstoječih pravilnikov)
Z dnem uveljavitve Pravilnika preneha veljati Tarifni pravilnik Sklada z dne 29. 5. 2019 (s spremembami in
dopolnitvami).
Podpisnik: JS-DIREKTOR
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 565DC99F00000000572590D6

Potek veljavnosti: 11. 01. 2026
Čas podpisa: 23. 06. 2022 15:06

Matjaž Ribaš, MBA
Direktor

Priloga:

•

Tarifa nadomestil in stroškov SRRS
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