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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev 2 novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022 –
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, 13/18 – ZJF-H in 83/18) je Vlada Republike Slovenije na …. 
seji dne … sprejela naslednji sklep:

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, uvrsti 
dva nova projekta, ki izhajata iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 Dodatni ukrepi za problemska 
območja in skupine projektov 1536-11-S017 Dodatni ukrepi za problemska območja, in sicer:

– 2130-19-7100, Nakup dveh novih tiskarskih strojev,
– 2130-19-7101, Nove proizvodne linije za nove izdelke.

                                                                                        Stojan Tramte
                                                                                     generalni sekretar

Priloge sklepa:
- obrazložitev
- tabela s seznamom projektov

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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
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 večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 (Uradni 
list RS, št. 70/2018 z dne 2.11.2018, Ob-3137/18), je bilo razpisano 2.500.000,00 EUR v letu 2019. 
Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
989110: Dodatni ukrepi za problemska območja. 
Na osnovi javnega razpisa sta bila odobrena 2 projekta, katerih skupni znesek sofinanciranja v letu 
2019 znaša 1.777.609,25 EUR.

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  i n  s r e dnja 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

2130-19-7100, Nakup dveh 
novih tiskarskih strojev

989110 –
Dodatni ukrepi 

za problemska 
območja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj  in 
tehnologijo

2130-19-7101, Nove 
proizvodne linije za nove 
izdelke

989110 –
Dodatni ukrepi 
za problemska 

območja

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

1536-11-0022 Dodatni ukrepi 
za problemska območja

989110 –
Dodatni ukrepi 
za problemska 
območja

1.777.609,25 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 1.777.609,25 EUR 0,00  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 (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

Priloge:
 Obrazložitev

 Tabela s seznamom projektov

 Obrazca 3



PRILOGA 1 – Obrazložitev

Uvrstitev dveh novih projektov v Načrt razvojnih programov na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Z Javnim razpisom za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 (Uradni 
list RS, št. 70/2018 z dne 2.11.2018, Ob-3137/18), je bilo za leto 2019 razpisano 2.500.000,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
989110: Dodatni ukrepi za problemska območja.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest 
na upravičenem problemskem območju Pokolpje ali Hrastnik-Radeče-Trbovlje, 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:
– 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 
upravičenem območju,

– nakup objektov in zemljišč.

Prijavitelji, ki so kandidirali za sredstva, so lahko zaprosili za od 500.000,00 EUR do 1.250.000,00 
EUR subvencije. 

Na javni razpis so se prijavili 3 vlagatelji, od tega 2 vlagatelja za problemsko območje Pokolpje in 1 
vlagatelj za problemsko območje Hrastnik-Radeče-Trbovlje.

Vse vloge so bile ocenjene po merilih objavljenih v javnem razpisu:

Merilo
1 Bonitetna ocena
2 Število zaposlenih
3 Zgodovina financiranja
4 Inovativnost
5 Število novo ustvarjenih delovnih mest
6 Namen investicije
7 Vpliv na okolje
8 Tehnologija
9 Skladnost poslovnega načrta s cilji začetne investicije
10 Trajnostna naravnanost investicijskega projekta
SKUPAJ

Na osnovi javnega razpisa sta bila odobrena 2 projekta  katerih skupni znesek sofinanciranja v letu 
2019 znaša 1.777.609,25 EUR. Preostala sredstva so skladno z razpisom ostala neporabljena, ker 
niso zadostovala za sofinanciranje v obsegu, kot ga je v vlogi predvidel prijavitelj.

Podjetje JOMI LABELS, tiskarstvo, d.o.o. bo izvedlo investicijo v novo tehnološko opremo in sicer v 
tiskarsko linijo za izdelavo 3D etiket in dodelavni stroj za specialne efekte. Vrednost investicije je 
1.172.465,00 EUR.



Podjetje MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje bo izvedlo investicijo v novo tehnološko opremo in 
sicer v novi reaktorski saržni liniji za proizvodnjo amino-bio polimerov. Vrednost investicije je 
4.496.757,60 EUR.



PRILOGA 2 – Tabela s seznamom projektov

Nosilec projekta Naziv projekta Viri Vrednost projekta
Začetek 

financiranja
Konec 

financiranja 
pred 2019 2019 2020 2021 2022

JOMI LABELS, 
tiskarstvo, d.o.o.

Nakup dveh novih tiskarskih 
strojev

SKUPAJ 1.172.465,00 05.12.18 31.12.19 0,00 1.172.465,00 0,00 0,00 0,00

2130-19-7100 Državni proračun Skupaj 527.609,25 0,00 527.609,25 0,00 0,00 0,00

PP 989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja

527.609,25 0,00 527.609,25 0,00 0,00 0,00

Ostali viri Skupaj 644.855,75 0,00 644.855,75 0,00 0,00 0,00

JOMI LABELS, tiskarstvo, d.o.o. 644.855,75 0,00 644.855,75 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

MELAMIN kemična 
tovarna d.d. Kočevje

Nove proizvodne linije (R-10 
in R-11) za nove izdelke

SKUPAJ 4.496.757,60 06.12.18 31.12.19 0,00 4.496.757,60 0,00 0,00 0,00

2130-19-7101 Državni proračun Skupaj 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

PP 989110 - Dodatni ukrepi za 
problemska območja

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

Ostali viri Skupaj 3.246.757,60 0,00 3.246.757,60 0,00 0,00 0,00

MELAMIN kemična tovarna d.d. 
Kočevje

3.246.757,60 0,00 3.246.757,60 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



PRILOGA 3: Obrazca 3
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