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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Kotnikova ulica 5

1000  LJUBLJANA
gp.mgrt@gov.si

Številka: 0040-8/2018/1
Ljubljana, 22.6.2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev štirih projektov v  veljavni 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 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) in je Vlada Republike Slovenije na _____ 
seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se skladno s podatki iz priložene tabele 
uvrsti štiri projekte in sicer 2130-18-8201, 2130-18-8202, 2130-18-8204 in 2130-18-8205, ki izhajajo iz 
evidenčnega projekta 1536-11-0022 Dodatni ukrepi za problemska območja. 

Prilogi: 
1) obrazložitev
2) Seznam projektov

   Generalna sekretarka Vlade RS
mag. Lilijana Kozlovič  

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 na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 
- mag. Mojca Pokorn, sekretarka v Sektorju za izvajanje nacionalnih programov

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:
Na osnovi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020 (čistopis) (sklep Vlade št. 00726-19/2013/7 z dne 
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25. 7. 2013 in št. 30301-4/2016/6 z dne 23.6.2016) je MGRT 2.2.2018 v Uradnem listu RS, št. 6/2018
(Ob-2367/16) objavil peti Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih 
delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019. Na razpis je 
pravočasno prispelo 22 vlog.

Razpisano je bilo skupaj 1.270.755,00 EUR. Po opravljenem ocenjevanju je bilo potrjenih skupno šest
projektov v skupni vrednosti 4.386.315,92 EUR, od tega je predviden znesek sofinanciranja v višini 
1.270.755,00 EUR. Od tega je bilo 1.195.564,08 EUR dodeljenih velikim projektom, le 75.190,92 EUR 
pa dvema manjšima projektoma, ki jih odobri neposredno Ministrstvo za finance. Sredstva so 
dodeljena kot državna pomoč po Regionalni shemi državnih pomoči (BE02-2399245-2014).

Razpis je bil izveden na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 
za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020 (čistopis) (sklep Vlade št. 
00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 in št. 30301-4/2016/6 z dne 23.6.2016). Razpis se objavlja vsako 
leto, skladno z načrtovanimi sredstvi v omenjenem programu. Razpis je bil objavljen že 2.2.2018, gre 
za sredstva proračunskega leta 2018, ki se jih ne more prenašati v naslednje proračunsko leto. Del 
sredstev pa bo dodeljen iz sredstev za proračunsko leto 2019. Glede na obrazloženo sodi gradivo med 
tekoče posle Vlade RS.

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 mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
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:
Skupni znesek za štiri velike projekte, katerim bodo dodeljena nepovratna sredstva v okviru 
Regionalne sheme državnih pomoči BE02-2399245-2014 za leti 2018 in 2019, je 1.195.564,08 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
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
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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

MGRT

2130-18-8201
Postopek granuliranja 
fosfatov in filtracija 
raztopin

2130-18-8202 Razvoj 
izdelkov in ustanovitev 
poslovne enote

2130-18-8204 Uvedba 
novih tehnologij v 
proizvodni fazi izseka, 
tiska in lepljenja za 
potrebe razvoja novih 
izdelkov

2130-18-8205 Nakup 
opreme za peskanje 
pločevin, profilov in 
velikih zvarjencev

989110  
Dodatni 
ukrepi za 
problemska 
območja

0 0

SKUPAJ 0 0
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 

MGRT
1536-11-0022  
Dodatni ukrepi za 
problemska območja

989110  
Dodatni 
ukrepi za 
problemska 
območja

294.036,58 EUR 901.527,50 EUR

SKUPAJ 1.195.564,08 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

/
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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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni 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



6

PRILOGA 1 
OBRAZLOŽITEV

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana je na osnovi 
Regionalne shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) v Uradnem listu RS št. 
6/2018 z dne 2.2.2018, objavil peti Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019. 

Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019 v skupni višini 1.270.755,00 
EUR. Razpis je bil namenjen za sofinanciranje projektov z vrednostjo sofinanciranja upravičenih 
stroškov od 10.000,00 do 500.000,00 EUR, pri čemer vrednost sofinanciranja projekta lahko znaša 
največ

- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja
- 35 % vrednost upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
- 45 % vrednost upravičenih stroškov za mala in mikro podjetja.

Na razpis je pravočasno prispelo skupaj 22 vlog. Pri odpiranju in prvem pregledu vlog je komisija 
ugotovila, da:

- ni bila nobena vloga popolna, 
- 18 vlog formalno ali vsebinsko ni bilo popolnih, prijavitelji so bili pozvani na dopolnitev oziroma 

obrazložitev vloge,
- 2 vlogi vsebinsko nista ustrezali pogojem (enemu ali več) javnega razpisa in sta bili zavrnjeni, 

ker nista izpolnjevali vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije, 2 vlogi pa sta 
oddala neupravičena prijavitelja in sta bili zato zavrženi.

18 prijaviteljev, ki je bilo pozvanih, da vloge dopolnijo, je vloge dopolnilo pravočasno, po pregledu 
dopolnitev je pogoje izpolnjevalo le 13 vlog. Skupaj je bilo tako ocenjenih 13 vlog. Vse vloge so pri 
ocenjevanju prejele več kakor 50 točk in s tem izpolnile pogoj razpisne dokumentacije. Vloge so bile 
nato razvrščene po številu točk. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo potrjenih 6 vlog, od tega 2 s 
skupnimi stroški, ki ne presegajo 300.000,00 EUR in zato niso predmet tega gradiva.

Po opravljenem ocenjevanju je bilo potrjenih skupno 6 projektov v skupni vrednosti celotnih razpisanih 
sredstev 1.270.755,00 EUR, od tega 4 veliki projekti, ki so predmet tega gradiva ter 2 majhna projekta.
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PRILOGA 2

 Seznam projektov z navedbo zneskov sofinanciranja in skupnim številom točk v ocenjevanju

Vlagatelj naziv Odobreno 
sofinanciranje

2018

Odobreno 
sofinanciranje

2019

% 
sofinanciranja

TOČKE

Povprečna ocena

EUROBOX, proizvodnja in 
trgovina, d.o.o., 

105.700,00 38.395,00 86

KRISTALGLAS d.o.o. 66.522,60 412.861,50 86

KOVIT PROJEKTI d.o.o. 0,00 425.440,35 82

TKI HRASTNIK d.d. 121.813,98 24.830,65 76

SKUPAJ 294.036,58 901.527,50

Štirje prejemniki sredstev bodo do 31.12.2019 skupaj ustvarili 17 novih delovnih mest. Obstoječa in 
nova delovna mesta bodo ohranjena še 3 leta po zaključku projekta oziroma novi zaposlitvi.

Kratek povzetek posameznih projektov:

1. 2130-18-8201 Postopek granuliranja fosfatov in filtracija raztopin. Izvajalec TKI Hrastnik d.d.
Investicija je namenjena proizvodnji novega izdelka po tehnološko inovativnejšem postopku 
granuliranja. Investicija je dvoletna: v prvi fazi bo prijavitelj izvedel tehnološko manj zahtevnejšo 
postavitev filtracije raztopin. Produkt tega postopka pa so granule, ki so uporabne v kmetijstvu za 
gnojila. Drugi del investicije se nanaša na vzpostavitev procesa proizvodnje teh granulatov.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, znašajo do 1.427.475,82 EUR in so:
- reaktorja 10 m3,
- granulirani sušilnik,
- polnilna naprava,
- mešalna posoda 5m3,
- črpalke,
- hladilni stolp,
- merilna oprema,
- ventili,
- filtri,
- mešalna posoda 22m3 in
- hranilnik 86 m3.

Prejemnik se zavezuje, da bo zaposlil enega novega delavca. Na dan 31.12.2017 je imel 137,32 
zaposlenih.

2. 2130-18-8202 Razvoj izdelkov in ustanovitev poslovne enote. Izvajalec KRISTALGLAS 
d.o.o.

Predmet prijave je nakup 6 strojev za proizvodnjo izdelkov, ki so plod lastnega razvoja in bodo 
sestavljali celotno linijo za proizvodnjo steklarskih izdelkov (steklene stopnice in ograje za stopnice). 
Izdelki iz laminiranega stekla so hkrati novost na slovenskem trgu. Ker prijavitelj na sedežu nima 
dovolj proizvodnih površin, se je odločil, da bo v Trbovljah odprl novo poslovno enoto, v kateri bo 
zaposlil 6 novih delavcev. Nova odprta delovna mesta povezana s projektom morajo ostati na 
upravičenem območju zakona vsaj 3 leta šteto od datuma, ko so bila delovna mesta zasedena. Na 
dan 31.12.2017 je imel prijavitelj 27 zaposlenih.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, znašajo do 1.065.298,00 EUR in so:
- Numerically controlled machining centre MASTER 30,
- Waterjet cutting system PRIMUS 322,
- Vertical Numerically controlled machining centre VERTMAX 2.2,
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- Electronic straight-line mitering machine model TLR 11 AV C H85,
- Printer CDS za printanje na steklo in
- Verical washing machine »SCHIAVO«.

3. 2130-18-8204 Uvedba novih tehnologij v proizvodni fazi izseka, tiska in lepljenja za potrebe 
razvoja novih izdelkov. Izvajalec EUROBOX, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Namen projekta je uvedba novih tehnologij v proizvodnji fazi izseka, tiska in lepljenja pri proizvodnji 
novih izdelkov. Investicija bo pripomogla k večji avtomatizaciji procesa proizvodnje embalaže 
žarometa BMW G06 naročnika Hella Saturnus. Bistvo izdelka je zaščita pred mehanskimi poškodbami 
žarometa med prevozom ter čim večje pakiranje proizvodov v eni embalaži. 
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, znašajo do 411.700,00 EUR in so:
- stroj za digitalni tisk,
- stroj za lepljenje in
- podajalna enota (nakladalec).

Prejemnik se zavezuje, da bo zaposlil 6 novih delavcev. Na dan 31.12.2017 je imel 53,28 zaposlenih.

4. 2130-18-8205 Nakup opreme za peskanje pločevin, profilov in velikih zvarjencev. Izvajalec
KOVIT PROJEKTI d.o.o.

Investicija je namenjena nakupu opreme za izdelovanje velikih zvarjencev za hidroelektrarne ter ostala 
energetska postrojenja. Oprema bo nameščena v nedavno zgrajen nov objekt in bo namenjena lastni 
proizvodnji ter storitvam za druge stranke.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, znašajo do 945.423,00 EUR in so:
- Enonosilčni mostni žerjav MŽ 10 ton x 20m,
- Dvonosilčni mostni žerjav DMŽ 10 ton x 20m,
- Dvonosilčni mostni žerjav DMŽ 50/5 ton x 20m,
- Kompresorska postaja z dvema vijačnima kompresorjema,
- Komora za ročno peskanje in
- Peskalni stroj PAP 32x6/8W1E z opremo.

Prejemnik se zavezuje, da bo zaposlil 4 nove delavce. Na dan 31.12.2017 je imel 31,41 zaposlenih.
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