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ZADEVA: Uvrstitev 1 novega projekta 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, 83/18 in 19/19) 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 
1 projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 Dodatni ukrepi za problemska območja in 
skupine projektov 1536-11-S017 Dodatni ukrepi za problemska območja, in sicer:

– 2130-19-8030, Izgradnja objekta z restavracijo

                                                                                        Stojan Tramte
                                                                                    generalni sekretar

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:
Vlagatelj podjetje Betonski izdelki Balažic, proizvodnja, prodaja in transport d. o. o., Ložič 2, Hotiza, 
9220 Lendava, je podal vlogo za dodelitev finančne spodbude kot nujnega ukrepa regionalne politike 



v posebnih nepredvidljivih okoliščinah.

Zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe z dne 29. 6. 2017 in njene implementacije, je 
vsakdanje  življenje in delo tam živečih prebivalcev, oteženo. 

V vlogi opiše, da se zaradi arbitraže med Slovenijo in Hrvaško ne bo več ukvarjal s proizvodnjo 
betonskih izdelkov in da selitve betonarne v Slovenijo ne more zagotoviti  sam z lastnimi sredstvi.
Dejavnost betonarne  bo opustil in jo že zapira, saj je ne more širiti, zaradi problemov z nedoločitvijo 
meje in del le-te je na ozemlju sosednje države. Druga dejavnost s katero se trenutno ukvarja je 
vinogradništvo in gostinstvo, zato bo pričel s turistično dejavnostjo v Lendavskih goricah. Namerava 
zgraditi objekt z restavracijo, vinsko kletjo in sobami za prenočišče ter mini velnes. Imel je tudi že 
sestanek na ministrstvu. 

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,  je 
na podlagi osmega odstavka 30. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, ZSRR-2),  dne 18. 1. 2019,  št. odločbe 012-8/2018-51, 
vlagatelju  odobrilo državno pomoč po pravilu »de minimis« za dodelitev finančne spodbude kot 
nujnega ukrepa regionalne politike v posebnih nepredvidljivih okoliščinah do skupne višine
200.000,00 EUR, za stroške investicije in stroške za tekoče poslovanje v obliki subvencije. 

Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
989110: Dodatni ukrepi za problemska območja.

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 NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

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

2130-19-8030, Izgradnja 

objekta z restavracijo
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

200.000,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 200.000,00 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 (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
 Izpis iz MFeRAC



PRILOGA 1 - Obrazložitev: 

Uvrstitev enega (1) novega projekta v Načrt razvojnih programov Proračuna Republike 
Slovenije na podlagi vloge

Podjetje Betonski izdelki Balažic, proizvodnja, prodaja in transport d. o. o., Ložič 2, Hotiza, 9220 
Lendava (v nadaljevanju besedila: vlagatelj), je podal vlogo za dodelitev finančne spodbude kot 
nujnega ukrepa regionalne politike v posebnih nepredvidljivih okoliščinah.

V vlogi opiše, da se zaradi arbitraže med Slovenijo in Hrvaško ne bo več ukvarjal s proizvodnjo 
betonskih izdelkov in da selitve betonarne v Slovenijo ne more zagotoviti  sam z lastnimi sredstvi. 
Dejavnost betonarne  bo opustil in jo že zapira, saj je ne more širiti, zaradi problemov z nedoločitvijo 
meje in del le-te je na ozemlju sosednje države. Druga dejavnost, s katero se trenutno ukvarja je 
vinogradništvo in gostinstvo. 

Vlagatelj je zaprosil za finančno spodbudo v višini, ki bi mu omogočala začetek vzpostavitve nove 
poslovne poti in delo v Republiki Sloveniji, na novi lokaciji v Lendavskih goricah. Dejavnost gostinstva 
mu trenutno prinaša dobiček in ukvarja se tudi z vinogradništvom. Na tem območju  je že kupil in še bo 
kupil nekaj zemljišč tako za vinogradništvo, kot za gradnjo objekta z restavracijo, vinsko kletjo in sobe 
z možnostjo za prenočišča.  Vlagatelj meni, da bo z gradnjo objekta in izvajanjem turistične dejavnosti 
omogočil nastanek novih delovnih mest.

Pri vlagatelju je prišlo do zmanjšanja poslovanja iz dejavnosti proizvodnje betonskih izdelkov, 
kateremu je botrovala tudi neurejenost  meje med  Republiko Slovenijo in  Republiko Hrvaško. 

Arbitražni postopek za določitev kopenske in morske meje med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško pri Stalnem arbitražnem sodišču v Haagu je potekal od podpisa arbitražnega sporazuma med  
državama 4. 11. 2009, do izreka razsodbe 29. 6. 2017. Z  njim sta državi želeli dokončno razmejiti 
ozemlja, kjer meja od osamosvojitve obeh držav ni bila natančno določena in končati ozemeljske
spore, predvsem na območju Piranskega zaliva in ob reki Muri.

Republika Slovenija se je obvezala razsodbo spoštovati, saj je arbitražni sporazum zavezujoč za obe 
državi, hrvaška stran pa je že julija 2015 enostransko razglasila, da izstopa iz postopka.

Zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe in njene implementacije, je vsakdanje  življenje in delo 
tam živečih prebivalcev oteženo. 

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,  je 
na podlagi osmega odstavka 30. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) vlagatelju  z odločbo št. 012-8/2018-51  z dne 18. 1. 2019 odobrilo 
državno pomoč po pravilu »de minimis« za dodelitev finančne spodbude kot nujnega ukrepa 
regionalne politike v posebnih nepredvidljivih okoliščinah do skupne višine  200.000,00 EUR, za 
stroške investicije in stroške za tekoče poslovanje v obliki subvencije.

Da bo ministrstvo lahko prevzelo finančne obveznosti je potrebno, skladno z določili Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, navedeni projekt vključiti v veljavni 
Načrt razvojnih programov proračuna Republike Slovenije. 
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