
                              

Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana                                                                    T: 01 369 69 00
        F: 01 369 69 14

E: mf.unp@gov.si
www.unp.gov.si

Stran 1 od 7

Številka: 06102-54/2020/5
Datum:   26.10.2020  

ZAPISNIK

O INŠPEKCIJSKEM NADZORU NAD IZVAJANJEM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH IN 
PREDPISOV, KI UREJAJO POSLOVANJE S SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA,

pri

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah 
(URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB 
- 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).

Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odst. 102. člena ZJF.

Inšpekcijo je opravil Maksi Milavec, inšpektor višji svetnik Urada RS za nadzor proračuna -
Sektor proračunske inšpekcije (v nadaljevanju: UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor 
št. 06102-54/2020/1 z dne 11.9.2020. Pregled dokumentacije Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica (v 
nadaljevanju: Sklad), je bil opravljen 16., 17., 21., 22., 23. in 24. septembra 2020 na sedežu 
Sklada, ter 25. septembra 2020 na sedežu UNP.

I . UVOD

Sklad je ustanovila Republika Slovenija z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na 
področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Sklad nastopa kot eden od nosilcev 
regionalne razvojne politike. Ima status javnega finančnega sklada, ki je namenjen trajnejšemu 
doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Sklad opravlja 
svoje poslanstvo preko vzpodbud, ki so namenjene:

 podjetnikom in gospodarskim družbam,
 kmetijskim gospodarstvom,
 zadrugam, 
 upravičencem s projekti na narodnostno mešanih območjih,
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 upravičencem z odobrenimi EU sredstvi po ukrepu pred-financiranja, kot so npr. javne 
ustanove za gospodarski razvoj, nevladne organizacije, pravne osebe zasebnega in 
javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, itd.,

 razvojnim inštitucijam ter
 občinam.

Vsa sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov. Kot prvenstveno obliko spodbud, Sklad 
dodeljuje posojila z ugodno obrestno mero in z dolgo ročnostjo vračila oz. z dobo vračanja do 
največ 20 let. Sklad svoje spodbude prednostno usmerja projektom, ki jih investitorji izvajajo v 
regijah z visokim indeksom razvoje ogroženosti.

Odgovorna oseba Sklada je Velislav Žvipelj – v.d. direktorja.

Predmet pregleda

Predmet inšpekcijskega nadzora je bila poraba sredstev proračuna Republike Slovenije, ki jih je 
sklad prejel od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) v 
letu 2019 in namen porabe presežka prihodkov nad odhodki Sklada iz leta 2018 v letu 2019.

Zakonodaja

Okrajšava Tekst
ZJF Zakon o javnih financah (URL RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18)

ZIntPK-UPB2 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (URL RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo)

ZJS Zakon o javnih skladih (ZJS-1, Ur.l. RS, št. 77/08 in 8/10-ZSKZ-B)
ZSRR-2 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni 

list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)

II . PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI

Po podatkih Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo, je Sklad v letu 2019 iz 
državnega proračuna prejela sredstva od ministrstva v višini 4.853.682,81 EUR. Od tega 
zneska je bilo v letu 2019 nakazanih 4.375.000,00 (4.280.000,00 EUR + 95.000,00 EUR) po 
pogodbi o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na 
problemskih območjih v letih 2018 in 2019. Po sklepu Vlade RS z dne 10.9.2019 je bilo Skladu 
dne 28.11.2019 nakazanih tudi 478.682,81 EUR za povečanje namenskega premoženja 
Sklada. Sredstva v višini 478.682,81 EUR Skladu pripadajo na podlagi  7. člena Zakona o 
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (URL RS št. 45/95).   Vlada na podlagi zakona vsakoletno sprejme sklep,
s katerim Skladu prenakaže določen znesek kupnine in predstavlja dokapitalizacijo Sklada, ki je 
namenjena za opravljanje njegove dejavnosti.  Sklad je posredni proračunski uporabnik. 

1. Prejeta sredstva od ministrstva

Ministrstvo in Sklad sta dne 28.9.2018 podpisala pogodbo št. C2130-18-900001 o financiranju 
in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 
2018 in 2019. Proračunski inšpektor je pregledal izvajanje pogodbe v letu 2019 in izvedbo
javnega razpisa »Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na 
problemskih območjih z visoko prezaposlenostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji – BP2«.
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Predmet pogodbe je ureditev medsebojnih odnosov, pravic in obveznosti med ministrstvom in 
Skladom v zvezi z izvajanjem instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih 
območjih v letih 2018 in 2019. Sklad bo za ministrstvo izvedel instrument ugodni razvojni krediti 
za investicije na problemskih območjih, kar pomeni, da bo izvedel razpise za podjetja ter sklenil 
kreditne pogodbe in spremljal njihovo izvajanje. Sklad bo sredstva za ugodne razvojne kredite 
za investicije od ministrstva prejel v upravljanje. Za svoje delo je Sklad upravičen do provizije.

V 4. členu pogodbe je dogovorjeno, da bo ministrstvo za izvajanje javnih razpisov za ugodne 
razvojne kredite za investicije zagotovilo sredstva v višini 11.570.000,00 EUR od tega 
7.290.000,00 v letu 2018 in 4.280.000,00 v letu 2019. 
Po podatkih Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo, je Sklad dne 2.11.2018 
za leto 2018 iz državnega proračuna, prejel po pogodbi 7.290.000,00 EUR sredstev in dne 
17.5.2019 sredstev v višini 4.280.000,00 EUR.  

V 5. členu pogodbe se ministrstvo zavezuje da bo Skladu, po pogodbi za sredstva v upravljanju 
iz 4. člena pogodbe, za celoten čas trajanja posojilnega sklada, za provizijo zagotovilo sredstva 
največ v višini 190.000,00 EUR, od tega 95.000,00 EUR za izvedbo instrumenta v letu 2018 in 
95.000,00 EUR za izvedbo instrumenta v letu 2019. Po podatkih Ministrstva za finance, 
Direktorata za javno računovodstvo, je Sklad v letu 2018 iz državnega proračuna dne 
29.11.2018 prejel 95.000,00 EUR sredstev in dne 27.11.2019 sredstev v višini 95.000,00 EUR. 

6. člen pogodbe določa, da bo ministrstvo sredstva iz 4. in 5. člena pogodbe Skladu izplačalo le 
na osnovi pravočasnih in pravilno izstavljenih zahtevkov za izplačilo (priloge 1, 2 in 3) in da bo 
Sklad vsako leto, najkasneje do 30.10. tekočega leta, ministrstvu izstavil zahtevek za provizijo 
za upravljanje (prilogi 2 in 3). 
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je Sklad, skladno z 4. in 5. členom pogodbe, ministrstvu dne 
15.4.2019 izstavil zahtevek za izplačilo v višini 4.280.000,00 EUR in dne 21.10 2019 zahtevek 
za izplačilo provizije višini 95.000,00 EUR z vsemi zahtevanimi prilogami. 

14. člen pogodbe tudi določa, da je Sklad dolžan:
 najkasneje do 5. v mesecu pripraviti mesečno poročilo za pretekli mesec in ga posredovati 

ministrstvu (priloga 4),
 najkasneje v 30 dneh od zaključka posameznega javnega razpisa pripraviti končno poročilo 

o izvedbi posameznega javnega razpisa in ga posredovati ministrstvu (priloga 5),
 najkasneje do 31.3. tekočega leta pripraviti letno poročilo za preteklo leto in ga posredovati 

ministrstvu (priloga 5),

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je Sklad, skladno z 14. členom pogodbe, ministrstvu, dne 
8.5.2019 za mesec maj in dne 5.9.2019 za september 2019, poslal mesečno poročilo na vzorcu 
iz priloge 4 pogodbe. Sklad ministrstvu še ni posredoval končnega poročila o izvedbi javnega 
razpisa, saj se izvaja še vedno dodatni pregled dveh odobrenih vlog, pri katerih so bile 
naknadno  ugotovljene nepravilnosti v zvezi s kršenjem dogovorjenih pogodbenih zavez po 
sklenjenih pogodbah (SKZ Črenšovci ter N in B d.o.o.). Sklad je dne 25.4.2019 ministrstvu 
poslal letno poročilo na vzorcu iz priloge 5 pogodbe. 

14. člen pogodbe tudi določa, da je Sklad dolžan, v okviru spremljanja zagotavljati izvajanje 100 
% kontrole namenske rabe sredstev in zagotavljati izvajanje kontrole namenske rabe sredstev 
na kraju samem, skladno s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev.
Odgovorni na skladu so pojasnili, da izvajajo 100% kontrolo s pregledom dokumentacije 
vlagatelja, s poudarkom na dokumentaciji o računih, plačilih, cenitvah ipd., pred odobritvijo 
sredstev in po odobritvi na kraju samem. Za ta namen imajo sklenjene pogodbe tudi z zunanjimi 
izvajalci. 
Proračunski inšpektor je preveril ali pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo v skladu z 
določbami ZIntPK-UPB2, ki v drugem odstavku 14. člena določa, da so organi in organizacije 
javnega sektorja dolžni v pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, ki jih sklepajo s 
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ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, kot obvezno sestavino pogodb ob 
upoštevanju konkretnega primera, vključiti vsebino iz prvega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, 
lahko pa vključijo tudi dodatne določbe za preprečevanje korupcije ali drugega poslovanja v 
nasprotju z moralo ali javnim redom. Ta določba velja tudi za sklepanje pogodb s ponudniki, 
prodajalci oziroma izvajalci del ali storitev izven ozemlja Republike Slovenije. 
Prvi odstavek 14. člena ZIntPK-UPB2 določa, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun 
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev 
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku oz. posredniku, nična. 
Po pregledu vsebine pogodbe je proračunski inšpektor ugotovil, da 16. člen pogodbe vsebuje 
protikorupcijsko klavzulo, kar je v skladu z zgoraj navedenimi določbami ZIntPK-UPB2.

Javni razpis

12. člen pogodbe določa pristojnosti, odgovornosti in naloge Sklada v zvezi z izvajanjem javnih 
razpisov in med drugim se Sklad zavezuje:

 da bo pripravil javne razpise in razpisne dokumentacije, 
 da bo imenoval komisijo, ki bo pristojna za objavo in izvedbo javnih razpisov ter vodenje 

postopka odpiranja in postopka ocenjevanja vlog, 
 da bo z izbranimi končnimi upravičenci sklenil kreditne pogodbe
 da bo z izbranimi končnimi upravičenci sklenil kreditne pogodbe;
 da bo spremljal kredite z vidika ustreznega odplačevanja in z vidika namenske rabe 

sredstev, če bo to potrebno ipd.

Sklad je dne 26.4.2018, na podlagi ZJS, ZSRR-2 in drugih pravnih aktov, v Uradnem listu RS št. 
29 objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na 
problemskih območjih z visoko prezaposlenostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji – BP2 (v nadaljevanju: razpis). Razpis je bil večkrat dopolnjevan in spremenjen (URL 
RS št. 46/18, 62/18, 70/18 in 76/18) in zaključen-zaprt dne 25.1.2019, ki je bil tudi zadnji rok za 
oddajo vlog.   
Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil je bila 17.854.946,59 EUR. Z razpisom  je 
bilo 40 vlagateljem od 60 prijavljenih dodeljenih 10.720.270,11 EUR. 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim 
projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih 
v Republiki Sloveniji povezanimi z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote;
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na    
upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 
tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih. V razpisu so navedene občine in območja, Maribor s širšo okolico, 
Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Pomurje in obmejna problemska območja, ki niso 
vključena v prej navedena problemska območja.

Vlagatelji so vlagali vloge na naslov Sklada, ki so jo morali oddati v obliki in na način, ki je bil 
določen z razpisom. Vlagatelji so morali vloge oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z 
oznako »ne odpiraj – vloga BP2«. Vlagatelji so lahko oddali  vlogo priporočeno po pošti ali 
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osebno na sedežu Sklada, pri čemer je morala biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu 
Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta bili dostopni na spletni strani Sklada. Razpis je 
določal obvezno vsebino vlog (17 točk), kot naprimer:

 ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec 
BP,

 s strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe,
 poslovni načrt, ki mora biti skladen s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejši od 1. 1. 

2018,
 dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja za gospodarsko dejavnost na dan oddaje 

vloge,
 originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih,
 tehnična skica objekta,
 pravnomočno gradbeno dovoljenje,
 zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta,
 tehnična skica objekta,
 izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu
 idr.

V razpisu so bili objavljeni različni roki za oddajo prijav, prvi je bil 31.5.2018 in zadnji 25.1.2019. 

Upravičeni stroški projekta so: 
 nakup nepremičnin,
 gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov,
 nakup strojev in opreme,
 nakup nematerialnih naložb, ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja 

ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

Razpis je tudi določal, da mora vlagatelj zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
investicijsko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni 
vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.

V razpisu so bila določena merila za ocenjevanje predloženih projektov, način obravnave vlog in 
obveščanja vlagateljev o obravnavi vlog.

Vloge je Sklad ocenil po zapisanih merilih v razpisu. Po pregledu vlog je Sklad izdal odločbe o 
dodelitvi sredstev za posojila upravičencem, s katerimi je Sklad nato sklenil posojilne pogodbe. 

V razpisu je določeno, da mora biti projekt zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a 
ne kasneje kot 31.12.2019. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila 
in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu 
oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Upravičenec mora o poteku 
projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri 
projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja 
projekta

Proračunski inšpektor je od 40 izbranih projektov, ki jih je Sklad izbral na razpisu, naključno 
izbral 3 pod zaporedno številko:

- 3913ZBP2 (ELTRAS d.o.o., Solčava (izgraditev novih poslovnih prostorov, vrednost 
odobrenega posojila (W): 970.000,00 EUR)), 

- 3949ZBP2 (LAZAR-IND d.o.o., Kočevje (nakup varilnega stroja, W: 70.912,00 EUR)) in 
- 3918ZBP2 (SOČA RAFTING d.o.o., Bovec (gradnja Hotela Soča, W: 750.000,00 EUR 

)).
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Proračunski inšpektor je preveril:
 ali je bila vloga vlagatelja oddana na naslov Sklada v zahtevani obliki in do roka za 

oddajo  prijave,
 ali je sedež vlagatelj na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo in obmejnih 

problemskih območjih,
 ali je predmet vloge vlagatelja upravičeni strošek po razpisu, 
 ali je vlagatelj predložil vse zahtevane dokumente v vlogi, ki jih je določal razpisa,
 ali je upravičenec zagotovil razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko 

vrednostjo projekta ter prispeval najmanj 25 % lastnih sredstev,  
 ali je Sklad izdal odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu, 
 ali je Sklad sklenil posojilne pogodbe z upravičenci, ki so po vsebini skladne z vsebino 

odločbe in 
 ali je upravičenec Skladu poročal o poteku projekta najkasneje v roku 2 mesecev po 

zaključku projekta. 

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije vlog ugotavlja, da je Sklad  vlagatelja Eltras 
d.o.o. (projekt št. 3913ZBP2) pozval k dopolnitvi vloge, ki jih je le ta ustrezno dopolnil. 
Upravičenec Eltras d.o.o. je bil pogodbeno zavezan, da v roku dveh mesecev po zaključku 
projekta predloži poročilo o zaključku projekta, ki je bil z dodatkom k posojilni pogodbi določen 
za 31.12.2019. S tem je bil upravičenec pogodbeno zavezan, da poročilo predloži do 29.2.2020, 
kar pa je bilo ravno v času epidemije virusa Covid–19 in s tem so se roki za predložitev poročil 
podaljšali. Upravičenec je predložil poročilo o zaključku projekta dne 18.6.2020. Odgovorni na 
Skladu so izjavili, da je sicer upravičenec zamudil rok, je bilo pa glede na vsebino poročila o 
zaključku projekta ugotovljeno, da je projekt zaključen v pogodbenem roku. Zamuda pri 
predložitvi poročila o zaključku projekta, ne predstavlja take kršitve pogodbe, ki bi bila razlog za 
prekinitev pogodbe, sama vsebina poročila pa je ustrezna. Sklad bo pri upravičencu izvedel tudi 
ogled projekta in preveril navedbe v podanem poročilu.

Skladno z drugim odstavkom 104. člena ZJF proračunski inšpektor UNP Skladu predlaga,
da izvede pri upravičencu ELTRAS d.o.o., Solčava nadzor nad izvajanjem projekta št. 
3913ZBP2 - izgraditev novih poslovnih prostorov, za katere je upravičenec prejel posojilo, ob 
tem pa naj Sklad tudi preveri vsebine iz poročila upravičenca z dne 18.6.2020.

Sklad mora o realizaciji predloga UNP poročati in predložiti dokaze do 31.12.2020.

Proračunski inšpektor po pregledu dokumentacije vlog ugotavlja, da je Sklad  upravičencu 
LAZAR-IND d.o.o., Kočevje (projekt št. 3949ZBP2) dne 21.1.2019 izdal odločbo v kateri je 
navedeno, da se upravičencu dodeli posojilo za nakup varilnega stroja v višini 87.750,00 EUR. 
Z upravičencem je bila dne 21.2.2019 podpisana pogodba o posojilu, v kateri pa je vrednost 
posojila 70.912,00 EUR. Iz dokumentacije Sklada je razvidno, da je upravičenec v vmesnem 
času pridobil za varilni stroj nižjo ponudbo in iz tega razloga se je pogodbena vrednost posojila 
znižala na 70.912,00 EUR. 

Proračunski inšpektor pri pregledu dokumentacije Sklada o obravnavi vlog 3 vlagateljev, 
izpolnjevanju določenih zahtev iz razpisa in sklenjenih pogodb o dodelitvi posojil upravičencem, 
razen ugotovljene zamude s poročanjem pri upravičencu Eltras d.o.o., ni ugotovil drugih 
nepravilnosti. 

2. Poraba presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v letu 2019

Po podatkih iz Letnega poročila za leto 2018 (Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka), ki je objavljen na spletni strani AJPES, je imel Sklad v 
letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po načelu nastanka poslovnega dogodka, 
v višini 338.470,31 EUR
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Iz računovodskih podatkov Sklada je razvidno, da se presežek iz leta 2018 ni porabil in je še 
vedno v evidencah Sklada v višini 338.470,31 EUR na kontu 940305 Sklad namenskega 
premoženja – nerazporejen presežek preteklih let. Vlada RS je dne 22.10.2019 izdala sklep št. 
47602-22/2019/3, s katerim je sprejela Letno poročilo Sklada za leto 2018 in sklenila, da se 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 338.470,31 EUR nameni za financiranje delovanje 
Sklada v letu 2019.  

Proračunski inšpektor pri pregledu dokumentacije Sklada o porabi oziroma stanju presežkov 
prihodkov nad odhodki v višini 338.470,31 EUR iz leta 2018, ni ugotovil nepravilnosti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na 
Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Maksi Milavec
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

inšpektor višji svetnik

Vročiti:

- Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 
1310 Ribnica – po ZUP

V vednost:

- Ministrstvo za finance, kabinet – elektronsko na naslov gp.mf@gov.si
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