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269. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 23. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 269. dopisni seji med drugim sprejela sklep o odprtju 
proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev in v načrt razvojnih programov 2018–2021 
uvrstila nov projekt. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leto 2017. 
 

Sklep o odprtju proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev 
Vlada je sprejela sklep, da se v finančnem načrtu Državne volilne komisije v letošnjem letu odpre 
proračunska postavka za izvedbo lokalnih volitev. Komisija ocenjuje, da bo za izvedbo lokalnih volitev 
potrebovala 100.000 evrov, in sicer za stroške izvedbe posveta, ažuriranje spletnih strani, nadomestila 
članom komisije, poštne storitve ipd. Potrebna sredstva bo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev 
znotraj svojega finančnega načrta.  
 
 V uradnem listu je bil 13. julija objavljen datum za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 18. novembra letos. 
Državna volilna komisija v proračunu za letošnje leto nima aktivne postavke za izvedbo lokalnih volitev, 
zato se ta odpira.  
 
Nov projekt v načrtu razvojnih programov 2018–2021  
Vlada je v načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila projekt Podpora upravljanju programov 
Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma za 
obdobje 2014–2021.  
  
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je s podpisom 
Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in 
Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 
2014–2021 postala upravičenka do sredstev Tehnične pomoči in sredstev Sklada za bilateralne odnose. 
Tehnična pomoč je namenjena strukturam upravljanja finančnih mehanizmov 2014-2021. Projekt se 
izvaja v obdobju od 17. aprila 2018 do 31. avgusta 2025.    
   

Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2017 
 Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 
2017 in odločila, da se:  

• presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 565.715,46 EUR nameni za financiranje 
delovanja Sklada v letu 2018;  

• od neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 2.526.829,78 EUR, 
uporabi 2.137.479,66 EUR za pokritje razlike, ki je nastala kot posledica uskladitve naložb v 
izogib zmanjšanja namenskega premoženja, ki je registrirano v sodnem registru;  

• presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v višini 210.986,93 EUR, ki je bil namenjen za 
financiranje Sklada v letu 2017, ostane nerazporejen.   
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Slovenski regionalno razvojni 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.  
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