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ZADEVA: Uvrstitev 1 novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2020–
2023 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20) je Vlada Republike Slovenije na 
_____ seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

V veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 Proračuna Republike Slovenije se skladno s podatki iz 
priložene tabele uvrsti 1 nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 1536-11-0022 Dodatni ukrepi za 
problemska območja, iz skupine projektov 1536-11-S017 – Obmejna problemska območja, in sicer:

- 2130-20-9001 – Investicija v zgradbo in opremo Eltras.

Prilogi :
- Obrazložitev
- Tabela projektov 

                                                                                   dr. Božo Predalič
                                 generalni sekretar

PREJMEJO:

- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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:
- mag. Grega Kordež, v.d. generalnega direktorja, Ministrstvo 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:
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v drugem odstavku 31. člena določa, da lahko 
regionalno državno pomoč dodeli ministrstvo brez javnega razpisa po prostem preudarku državnega 
organa z odločbo, kadar komisija, ki jo imenuje minister, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji po Uredbi 
651/2014/EU in znaša vrednost projekta več kot dva milijona eurov ter projekt bistveno prispeva k 
regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest v obsegu, določenem z Uredbo o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje. Podjetje Eltras d.o.o. bo v okviru 
projekta zaposlilo skupaj 15 oseb za polni delovni čas.
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 srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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

2130-20-9001
Investicija v 
zgradbo in opremo
Eltras

989110 – Obmejna 
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

EP 1536-11-0022 
Dodatni ukrepi za 
problemska 
območja

989110 – Obmejna 
problemska območja 500.000,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 500.000,00 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

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se
 navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.



Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

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
NE
NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: /NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Predhodno obveščanje javnosti v skladu z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS ni potrebno.

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



Prilogi:
 Obrazložitev
 Preglednica projektov



OBRAZLOŽITEV

Projekt 2130-20-9001 – Investicija v zgradbo in opremo Eltras

Postopek

Vlagatelj, podjetje Eltras transportna oprema in trgovina, d.o.o., Robanov Kot 12, 3335 Solčava, je dne
24. 5. 2018 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) naslovilo vlogo 
za neposredno dodelitev regionalne državne pomoči po 31. členu Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljevanju: ZSRR-2). 

Vloga (z vsemi dopolnitvami) je bila obravnavana in preverjana v skladu z ZSRR-2, Uredbo o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 
14/18), Shemo državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-
2014), Uredbo Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 
26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, 
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj 
oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov 
(UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) – v nadaljevanju; Uredba 651/2014/EU, Uredbo o karti 
regionalne državne pomoči za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 103/13) ter Uredbo o določitvi 
obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20).

Podatki o regiji upravičenca

Savinjsko – šaleška regija (v nadaljevanju: SAŠA) je del Savinjske statistične regije in obsega 
območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.

Regija obsega po velikosti 705,6 km² ozemlja, na katerem živi 61.397 prebivalcev. Po številu 
prebivalcev predstavlja regija okrog 3% slovenskega prebivalstva in okrog 2,9% celotnega ozemlja.

Regija (mezoregija) se upravno deli na dve upravni enoti. Upravna enota Velenje zajema tri občine: 
Mestno občino Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki. Upravna enota Mozirje zajema sedem 
občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji.

Delež podjetij SAŠA regije v strukturi slovenskega gospodarstva se lani, v primerjavi z letom 2018, ni 
spremenil in je znašal 1,7%, delež števila zaposlenih pa je padel za desetinko odstotne točke na 
3,2%. Delež prihodkov se je povečal za desetinko odstotne točke na 2,5%, delež prihodkov na tujih 
trgih pa se je zmanjšal za desetinko odstotne točke na 3,2%. Delež neto dodane vrednosti je, enako 
kot predlani, znašal 2,5%.

Glede na kazalnike produktivnosti so podjetja SAŠA regije tudi lani zaostajala za povprečjem 
Slovenije, saj je vsak zaposleni v regiji ustvaril 155.311 eurov prihodkov, kar je dobre tri desetine manj 
od slovenskega povprečja. Kazalniki merijo učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kot 
prvino poslovnega procesa upoštevajo število zaposlenih. Regijska podjetja so ustvarila negativni čisti 
izid na zaposlenega, njihovi zaposleni pa so bili za 3% slabše plačani od povprečja na ravni države.
Celotna gospodarnost podjetij se je v primerjavi z letom 2018 nekoliko izboljšala. Podjetja so na 100 
eurov odhodkov ustvarila 99 eurov skupnih prihodkov, v predhodnem letu pa le 94 eurov skupnih 
prihodkov. Vrednost kazalnika gospodarnosti poslovanja, izraženega z razmerjem med poslovnimi 
prihodki in poslovnimi odhodki, se v zadnjih letih spreminja. V letu 2019 je znašala 1,00, kar pomeni, 
da so imela podjetja na 100 eurov poslovnih odhodkov 100 eurov poslovnih prihodkov. Podjetja so v 
zadnjem letu izboljšala kazalnik čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti 



dobiček na skupne prihodke. V letu 2019 so na 100 eurov skupnih prihodkov ustvarila 1 euro neto 
čiste izgube. Ugodnejši so bili tudi kazalniki donosnosti. V letu 2019 so podjetja v SAŠA regiji 
izboljšala tako kazalnik donosnosti kapitala kakor tudi kazalnik donosnosti sredstev. Podjetja so v letu 
2019 na 100 eurov kapitala ustvarila 61 eurov neto dodane vrednosti (v Sloveniji 49 eurov), na 100 
eurov sredstev pa 20 eurov neto dodane vrednosti (v Sloveniji 24 eurov).

Občina Solčava je del SAŠA regije. Občina je s 5 prebivalci na km2 najredkeje naseljena v Sloveniji. 
Od najbližjih urbanih središč je oddaljena več kot 34 km (Mozirje), 41 km do Kamnika, do Velenja 53 
km, do Celja, Ljubljane in Celovca 70 km. Prometnice so slabo urejene, povezava je v smeri Savinjske 
doline, preko prevalov tudi z Ljubljansko kotlino ter avstrijsko in slovensko Koroško.

V občini Solčava je vrtec (obiskuje ga 17 otrok), šola (do 5. razreda, obiskuje jo 31 otrok), pošta, 
trgovina, občinsko uprava in večnamensko središče za trajnostni razvoj. V občini je registriranih 166 
gospodarskih subjektov (gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, zadrug, bank, zavarovalnic in 
drugih oseb zasebnega prava). Večina le-teh je turističnih kmetij. Občina se ponaša z 21 dijaki in 13 
študenti.

Podatki o podjetju

Podjetje Eltras, d.o.o., ima sedež v Robanovem Kotu 12, 3335 Solčava, nahaja se v Savinjski regiji, 
znotraj obmejnega problemskega območja. Ustanovljeno je bilo leta 1990 kot pravni naslednik 
podjetja Ključavničarstvo Klemenšek (ustanovljeno leta 1977). Je malo družinsko podjetje v 100% 
slovenski lasti Vojteha Klemenška, ki je hkrati tudi prokurist podjetja, direktorica podjetja je hči, Katja 
Klemenšek Preprotnik. Podjetje je imelo po stanju izkazov konec leta 2018 zaposlenih 34 oseb 
oziroma 32,56 oseb v letnih delovnih enotah (LDE), dosegalo je 4,4 mio EUR letne prodaje (+ 25% 
glede na leto 2017), poslovalo je z dobičkom (85.189,00 EUR), dodana vrednost na zaposlenega je 
znašala 32.002,93 EUR. Ima eno poslovno enoto, PE Trgovina v Solčavi, ter dve povezani podjetji; 
Katja Klemenšek, s.p., ter malo podjetje Eltras-IN, v Beogradu, Srbija. 

Glavna dejavnost je C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav. Osnovni proizvodni 
program je transportna in skladiščna oprema, ki jo podjetje proizvaja za različne panoge 
(prehrambena, predelovalna industrija, farmacevtska in avtomobilska), po meri izdelane naprave za 
spremljanje proizvodnih procesov ter linije za avtomatizacijo proizvodnje, kjer transportne naprave 
nadgradijo z napravami za manipulacijo oziroma strežbo obdelovalnih strojev, vključno s programsko 
opremo. Po meri naročnika v avtomatizirano proizvodnjo vgradijo robote. Zahtevne tehnološke rešitve 
nudijo »na ključ«, kar vključuje celotno montažo na lokaciji naročnika, skupaj z elektronsko opremo, 
ter tako zagotovijo testni zagon proizvodnje. 

Produkti so plod lastnega razvoja. Podjetje zasleduje načela industrije 4.0., umešča se v fokusno 
področje S4 Tovarne prihodnosti, Robotski sistemi in komponente, Inteligentni sistemi vodenja in 
Pametne tovarne. Je izrazito izvozno naravnano, izvoz znaša 60 % celotne prodaje v 2018. 88 % 
realizacije podjetje doseže z razvojem in prodajo za dolgoročne, strateške partnerje (ROFA GmBH 
Nemčija, AFT GmbH, LEK, d.d, Ljubljana, KLS, d.d., Ljubno itd.). Prodajni trgi so Slovenija, srednja in 
vzhodna Evropa, trgi nekdanje Jugoslavije. V naslednjih letih želi povečati tržni delež tako v Sloveniji, 
kot na Hrvaškem, Bosni, Avstriji, Madžarskem in Nemčiji, diverzificirati in razširiti nabor ključnih 
kupcev.

Podatki o projektu

Z investicijo v izgradnjo proizvodnega objekta (rekonstrukcija in dozidava obstoječega proizvodnega 
objekta) in nakupom nove tehnološke opreme in strojev bo podjetje zagotovilo in povečalo dinamično 
rast podjetja, povečalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter utrdilo položaj na trgu. Investicija bo 
bistveno prispevala k regionalnemu razvoju, saj se nahaja na obmejnem problemskem območju in bo 
omogočila nove zaposlitve. Investicija bo pripomogla k nadaljnjemu razvoju avtomatiziranih linij za 
industrijo, vključevanju namenskih in adaptivnih robotskih celic, naprednih analitičnih sistemov za
podporo razporejanju proizvodnih procesov s ciljem podpore strankam k transformaciji v tovarne 
prihodnosti. Podjetje ocenjuje, da bo v treh letih po zaključku investicije promet zrasel po 5% letno, v 



naslednjih letih pa po 3% letno. S povečanjem proizvodnih kapacitet ter s tem povezano rastjo 
poslovanja, bo podjetje lahko obdržalo število zaposlenih ter zaposlilo nove kadre. Iz naslova teh 15 
zaposlitev se pričakuje, da bo podjetje v državno blagajno v 10-letnem obdobju s prispevki in davki 
vplačalo 1,8 mio EUR, v kolikor upoštevamo še prihranek iz naslova transferjev za sicer brezposelnih 
15 oseb, bo država ocenjeno pridobila skupaj za 2,6 mio EUR finančne koristi v 10 letih.

Podjetje Eltras d.o.o. ima v raziskovalno-razvojni fazi projekt, s katerim razvija manipulacijski sistem 
za enovito transportno-manipulacijsko rešitev za proizvodne procese na različnih področjih. Gre za 
inovativni primer robotizacije in s tem optimizacije notranjega transporta v proizvodnih podjetjih.
Vrednost projekta znaša 1,15 mio EUR in bo predvidoma zaključen 30. 12. 2020. Navedeni razvojno-
raziskovalni projekt sicer ni povezan s predmetnim projektom po 31. členu ZSRR-2, je pa konkretni 
primer dejanske razvojne naravnanosti podjetja Eltras, d.o.o.

Vloga

Predmet vloge je projekt »Investicija v zgradbo in visoko-tehnološko opremo na obmejnem 
problemskem območju Solčava«, ki je sestavljen iz dveh faz. Skupna vrednost projekta znaša 
2.036.142,43 EUR (brez DDV) oz. 2.484.093,76 EUR (v vključenim DDV). Ta vrednost zajema oba 
dela investicije: gradnjo (1. faza) in nakup visokotehnološke opreme (2. faza), upravičene in 
neupravičene stroške. Od tega upravičeni stroški za 1. in 2. fazo investicije znašajo 2.036.142,43 
EUR, vlagatelj pa je MGRT zaprosil za neposredno dodelitev 500.000,00 EUR regionalne državne 
pomoči, kar je 24,56% upravičenih stroškov celotne investicije. MGRT je glede na razpoložljivost 
proračunskih sredstev ugotovilo, da se upravičencu lahko dodeli zaprošeni znesek v celoti. 

Denarna sredstva ima MGRT zagotovljena na proračunski postavki 989110 – Obmejna problemska 
območja.

S pogodbo o sofinanciranju se bodo znotraj okvirov vloge in njenih dopolnitev ter mnenja komisije in 
odločbe, določile medsebojne pravice in obveznosti, ter vsi drugi pogoji, pravice in obveznosti obeh 
pogodbenih strank. 



Nov projekt 2130-20-9001

Nosilec projekta Naziv projekta Viri Vrednost projekta
Začetek 

financiranja
Konec 

financiranja 
pred 2020 2020 2021 2022 2023

ELTRAS d.o.o. Investicija v zgradbo in 
opremo Eltras SKUPAJ

2.036.142,43 24.5.2018 31.12.2020 0,00 2.036.142,43 0,00 0,00 0,00

2130-20-9001 Državni proračun Skupaj 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
989110 Dodatni ukrepi za 
problemska območja 500.000,00 0,00 500.000,00 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

Ostali viri Skupaj 1.536.142,43 0,00 1.536.142,43 0,00 0,00 0,00

ELTRAS d.o.o. 1.536.142,43 0,00 1.536.142,43 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


	15589DCC25F252CEC12585FF003C8C84_0.in.doc

		2020-10-12T13:04:02+0200
	Zdravko Počivalšek




