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ZADEVA: Uvrstitev 6 projektov v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 – predlog 
za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne … sprejela naslednji 
sklep:

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se skladno s podatki s priložene tabele uvrsti 6
projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1536-10-1000 Program Pomurske regije 2010-2015 in 
skupine projektov 1536-11-S003 Zakon o Pomurju, in sicer:

2130-18-7770; Večnamenski kuhinjski pripomoček Šumi-U1,
2130-18-7771; Proizvodna hala za montažo gasilskih komponent,
2130-18-7772; Razširitev proizvodnih kapacitet v Črešnjevcih,
2130-18-7773; Nakup CNC laserskega rezalnika,
2130-18-7776; Tovarna prihodnosti za zelo zahtevne VAR-KON,
2130-18-7777; Proizvodna linija za izdelavo novih izdelkov.

                                                                                          mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                           Generalna sekretarka

Priloge sklepa:
- obrazložitev
- tabela s seznamom 6 projektov 

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za finance
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:
Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu 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:
Z javnim razpisom za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na 
območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (Uradni list RS, št 
6/18 z dne 2.2.2018, Ob-1262/18 in št. 11/18 z dne 23.2.2018, Ob-1456/18), je bilo razpisano
1.400.000,00 evrov, od tega 625.000,00 evrov v letu 2018 in 775.000,00 evrov v letu 2019. Sredstva 
so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 960610: Razvoj 
Pomurja. 

Na osnovi Javnega razpisa je bilo tako odobrenih 7 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja je
1.190.259,55 evrov od tega 625.000,00 evrov v letu 2018 in 565.259,55 evrov v letu 2019. Glede na 
vrednost projektov, uvrstitev šestih projektov v Načrt razvojnih programov Vlade Republike Slovenije, 
potrjuje Vlada Republike Slovenije enega pa, skladno s sedmim odstavkom 31. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Ministrstvo za finance.
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 m a l a  in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



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

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

2130-18-7770; Večnamenski 
kuhinjski pripomoček Šumi-
U1

960610 –
Razvoj 
Pomurja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 

tehnologijo

2130-18-7771; Proizvodna 
hala za montažo gasilskih 

komponent

960610 –
Razvoj 

Pomurja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

2130-18-7772; Razširitev 
proizvodnih kapacitet v 
Črešnjevcih

960610 –
Razvoj 
Pomurja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in 
tehnologijo

2130-18-7773; Nakup CNC 

laserskega rezalnika

960610 –

Razvoj 
Pomurja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

2130-18-7776; Tovarna 
prihodnosti za zelo zahtevne 
VAR-KON

960610 –
Razvoj 
Pomurja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

2130-18-7777; Proizvodna 
linija za izdelavo novih 
izdelkov

960610 –
Razvoj 
Pomurja

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

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 

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 

tehnologijo

1536-10-1000
960610 –
Razvoj 

Pomurja

505.615,45 EUR 565.259,55 EUR



SKUPAJ 505.615,45 EUR 565.259,55 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uadni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
                               Minister



PRILOGE:
 Obrazložitev

 Tabela s seznamom 6 projektov



PRILOGA 1 - Obrazložitev: 

Z javnim razpisom za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih 
mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 
(Uradni list RS, št 6/18 z dne 2.2.2018, Ob-1262/18 in št. 11/18 z dne 23.2.2018, Ob-
1456/18), je bilo razpisano 1.400.000,00 evrov, od tega 625.000,00 evrov v letu 2018 in 
775.000,00 evrov v letu 2019. Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike 
Slovenije, na proračunski postavki 960610: Razvoj Pomurja. 

Na osnovi Javnega razpisa je bilo odobrenih 7 projektov, katerih skupni znesek 
sofinanciranja je 1.190.259,55 evrov od tega 625.000,00 evrov v letu 2018 in 565.259,55 
evrov v letu 2019. Glede na vrednost projektov, uvrstitev šestih projektov v Načrt razvojnih 
programov Vlade Republike Slovenije, potrjuje Vlada Republike Slovenije enega pa, skladno 
s sedmim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019, Ministrstvo za finance.

Namen javnega razpisa je bil spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih 
mest na upravičenem območju Pomurske regije, povezano z:

- vzpostavitvijo nove poslovne enote,
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na 

zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so bili:
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih 

pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se 
uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

- gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
- nakup objektov in zemljišč.

Prijavitelji so lahko oddali vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine 
investicije. Za sofinanciranje investicij so morali celotni skupni stroški investicije znašati 
najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je bil lahko 10.000,00 evrov, najvišji 
pa je lahko največ 200.000,00 evrov.

Investicijsko dokumentacijo, ki so jo morali priložiti v vlogi so morali izdelati skladno z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (obvezne vsebine).

Na Javni razpis se je prijavilo 53 vlagateljev. Skupna vrednost vseh projektov je bila 
19.202.810,79 evrov, zaprošenih je bilo za 6.169.989,52 evra, od tega 4.198.108,66 evrov za 
leto 2018 in 1.971.880,86 evra za leto 2019. 

Od 53 projektov je bilo 11 zavrnjenih zaradi vsebinskih razlogov, 4 zaradi prenizke ocene, za 
30 projektov pa ni bilo dovolj sredstev za sofinanciranje. En vlagatelj pa je sporočil, da 
odstopa od podpisa pogodbe.

Projekt 2130-18-7770: Večnamenski kuhinjski pripomoček Šumi-U1
Namen projekta je nakup nove stružnice in stroja za brizganje plastike, ki ju podjetje še 
potrebuje za dokončanje zaključene tehnološke linije. Investicija bo omogočila začetek 
proizvodnje novega izdelka – večnamenskega kuhinjskega pripomočka ŠUMI-U1, ki je plod 
lastnega razvoja. V okviru projekta je predvidenih 20 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 



608.170,00 EUR bo izvedena v letu 2018. 124.625,00 EUR bo financirano s strani državnega 
proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Šumer d.o.o..

Projekt 2130-18-7771: Proizvodna hala za montažo gasilskih komponent
Namen projekta je gradnja nove proizvodne hale, ki bo namenjena montaži komponent za 
gasilska vozila in opremo. Investicija bo omogočila povečanje proizvodnje in posledično tudi 
prodaje ter doseganje višje cene kot posledico stalnega povečevanja kvalitete in iskanja 
inovativnih rešitev. V okviru projekta je predvidenih 15 novih zaposlitev. Investicija v 
vrednosti 908.357,24 EUR bo izvedena v letih 2018 in 2019. 200.000,00 EUR bo financirano 
s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Rosenbauer d.o.o..

Projekt 2130-18-7772: Razširitev proizvodnih kapacitet v Črešnjevcih
Namen projekta je nakup brizgalnega stroja in regalnega sistema za skladiščenje. Investicija 
bo omogočila razširitev proizvodnega obsega na področju novih, zahtevnejših izdelkov 
(projekta Mercedes CX 118 in Audi A6) in povečanje količinskega obsega proizvodnje. V 
okviru projekta je predvidenih 25 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 998.896,96 EUR bo 
izvedena v letu 2019. 200.000,00 EUR bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo 
pa s strani vlagatelja ODELO Slovenija d.o.o..

Projekt 2130-18-7773: Nakup CNC laserskega rezalnika
Namen projekta je nakup rabljenega CNC laserskega rezalnega stroja, ki bo omogočil 
uvedbo novega programa v proizvodnjo in optimizacijo dosedanjih proizvodnih procesov. Z 
investicijo se bo razširila ponudba podjetja, saj se k obstoječi proizvodnji dodajata nova 
proizvodna programa stroj za mešanje sladkorja in sanitarna celica nove generacije. V okviru 
projekta je predvidena 1 nova zaposlitev. Investicija v vrednosti 325.000,00 EUR bo 
izvedena v letu 2018. 146.250,00 EUR bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo 
pa s strani vlagatelja TPM d.o.o..

Projekt 2130-18-7776: Tovarna prihodnosti za zelo zahtevne VAR-KON
Namen projekta je nakup nove sodobne tehnološke opreme: rezalne robotske celice, opreme 
za EPP varjenje, opreme za neporušno preiskavo zvarov z magnetnimi delci in opreme za 
neporušno preiskavo zvarov z ultrazvokom. Investicija bo omogočila diverzifikacijo 
tehnološko zelo zahtevne proizvodnje za nove, v podjetju razvite izdelke kot npr. varjene 
konstrukcije za gradbene žerjave, stroje v papirni industriji in tlačne posode. V okviru projekta 
so predvidene 4 nove zaposlitve. Investicija v vrednosti 581.626,70 EUR bo izvedena v letu 
2018. 200.000,00 EUR bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani 
vlagatelja Mobitex d.o.o..

Projekt 2130-18-7777: Proizvodna linija za izdelavo novih izdelkov
Namen projekta je nakup nove proizvodne linije za izdelavo novih izdelkov, ki obsega: 
mehansko ekscentrično dvostebrno stiskalnico, periferno linijo za pločevino v traku, mostno 
dvigalo, robotsko varilno celico za točkovno varjenje in robotsko varilno celico za varjenje po 
postopku SRM. Investicija bo omogočila izdelavo kompleksnih končnih izdelkov - strukturnih 
elementov terenskega vozila. V okviru projekta je predvidena 1 nova zaposlitev. Investicija v 
vrednosti 729.795,53 EUR bo izvedena v letih 2018 in 2019. 200.000,00 EUR bo financirano 
s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja VAR d.o.o..

Projekti so navedeni v priloženi tabeli:
- NRP Pomurje 2018



PRILOGA 2: NRP Pomurje 2018

Nosilec projekta Naziv projekta Viri Vrednost projekta Začetek financiranja Konec financiranja pred 2018 2018 2019 2020 2021

Šumer d.o.o.
Večnamenski kuhinjski 
pripomoček Šumi-U1

SKUPAJ 608.170,00 14.03.18 31.12.18 0,00 608.170,00 0,00 0,00 0,00

2130-18-7770 Državni proračun Skupaj 124.625,00 0,00 124.625,00 0,00 0,00 0,00

PP 960610 - Razvoj 
Pomurja/4102

124.625,00 0,00 124.625,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali viri Skupaj 483.545,00 0,00 483.545,00 0,00 0,00 0,00

Šumer d.o.o. 483.545,00 0,00 483.545,00 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rosenbauer d.o.o.
Proizvodna hala za 
montažo gasilskih 
komponent

SKUPAJ 908.357,24 27.02.18 31.12.19 0,00 692.000,00 216.357,24 0,00 0,00

2130-18-7771 Državni proračun Skupaj 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

PP 960610 - Razvoj 
Pomurja/4102

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali viri Skupaj 708.357,24 0,00 692.000,00 16.357,24 0,00 0,00

Rosenbauer d.o.o. 708.357,24 0,00 692.000,00 16.357,24 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODELO Slovenija 
d.o.o.

Razširitev proizvodnih 
kapacitet v Črešnjevcih

SKUPAJ 998.896,96 13.03.18 31.12.19 0,00 0,00 998.896,96 0,00 0,00

2130-18-7772 Državni proračun Skupaj 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

PP 960610 - Razvoj 
Pomurja/4102

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali viri Skupaj 798.896,96 0,00 0,00 798.896,96 0,00 0,00

ODELO Slovenija d.o.o. 798.896,96 0,00 0,00 798.896,96 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TPM d.o.o.
Nakup CNC laserskega 
rezalnika

SKUPAJ 325.000,00 13.03.18 31.12.18 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00

2130-18-7773 Državni proračun Skupaj 146.250,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,00

PP 960610 - Razvoj 
Pomurja/4102

146.250,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,00



Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali viri Skupaj 178.750,00 0,00 178.750,00 0,00 0,00 0,00

TPM d.o.o. 178.750,00 0,00 178.750,00 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobitex d.o.o.
Tovarna prihodnosti za 
zelo zahtevne VAR-KON

SKUPAJ 581.626,70 13.03.18 31.12.18 0,00 581.626,70 0,00 0,00 0,00

2130-18-7776 Državni proračun Skupaj 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

PP 960610 - Razvoj 
Pomurja/4102

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali viri Skupaj 381.626,70 0,00 381.626,70 0,00 0,00 0,00

Mobitex d.o.o. 381.626,70 0,00 381.626,70 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VAR d.o.o.
Proizvodna linija za 
izdelavo novih izdelkov

SKUPAJ 729.795,53 13.03.18 31.12.19 0,00 314.535,98 415.259,55 0,00 0,00

2130-18-7777 Državni proračun Skupaj 200.000,00 0,00 34.740,45 165.259,55 0,00 0,00

PP 960610 - Razvoj 
Pomurja/4102

200.000,00 0,00 34.740,45 165.259,55 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostali viri Skupaj 529.795,53 0,00 279.795,53 250.000,00 0,00 0,00

VAR d.o.o. 529.795,53 0,00 279.795,53 250.000,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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