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Številka: 06102-38/2019/13
Datum:   6.11.2019

ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 -ZIPRS1314-A, 101/2013 -
ZIPRS1415, 38/2014 ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 ZFisP, 96/2015 ZIPRS 
1617, 18/2016 ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819, 13/2018 - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 UPB - 2, 105/2006 ZUS -1, 126/07, 
65/2008, 8/2010, 82/2013).

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odst. 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Miran Grajzar, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije za 
nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-
36/2019/6 z dne 31.5.2019. 

Pregled dokumentacije je bil opravljen 12.6.2019 in 23.10.2019 v prostorih Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, ter v obdobju 23.10. -
25.10.2019 na sedežu UNP. 

UVOD

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) vodi minister Zdravko 
Počivalšek.

Predmet pregleda

Predmet pregleda je bil nadzor nad izvajanjem ZJF in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi 
državnega proračuna, in sicer na podlagi prijave z dne 10.4.2019. 

Področna zakonodaja

- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010, 
4/2011); 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 
99/2009- ZIPRS10-11); 
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- Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2017-2013 (sklep Vlade RS št. 31001-1/2009/6 z dne 15.10.2009);

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/2009, 
40/2009, 3/2010, 31/2010 in 79/2010); 

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1250/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 
31.72006, str.25, z vsemi spremembami);

- Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 2013 (Uradni list RS, št. 
210 z dne 31.7.2006, str. 1, z vsemi spremembami);

- Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo z naslovom »Javni razpis za pridobitev 
sredstev  Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESSR – Razvojni centri slovenskega 
gospodarstva« v okviru 1. razvojne prioritete: konkurenčnost podjetij in raziskovalna 
odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje sposobnosti podjetij in raziskovalna 
odličnost (Uradni list RS, št. 62/2010).

I. Opis dejanskega stanja in ugotovitve ter ukrepi 

1. Pogodba o sofinanciranju operacije »Razvojni center interdisciplinarnih 
tehnologij in izdelkov na področju lesarstva«

Dne 11.4.2019 je na UNP prispela prijava, v kateri prijavitelj navaja, da je pri izgradnji objekta 
družbe Proplace, proizvodnja elektronskih komponent d.o.o., Podskrajnik 34, Cerknica prišlo do 
zlorabe evropskih sredstev. Navedena družba je namreč po podatkih prijavitelja preko INTECH-
LES, razvojni center d.o.o. prejela znatna sredstva, ki ji je omogočil izgradnjo poslovne stavbe v 
Podskrajniku, sedaj Podskrajnik številka 107, Cerknica. Stavbo je ProPlace d.o.o. zgradil kot 
skladiščno poslovni objekt in v sodelovanju z INTECH-LES, razvojni center d.o.o. prikazal, da 
gre za razvojni projekt za iskanje novih izzivov na produktnem, tehnološkem in organizacijskem 
področju razvoja in raziskovanja s področja lesno predelovalne industrije. Ta projekt je izvedel v 
okviru programa Evropskega sklad za regionalni razvoj. Koristnik evropskih sredstev je sredstva 
pridobil z namenom zgraditve razvojnega centra oziroma za izgradnjo okolja za razvoj novih 
tehnologij, izdelkov in storitev ter za nastajanje novih visokotehnoloških podjetij in novih 
visokotehnoloških delovnih mest, dejansko pa je bil investitor in uporabnik poslovnega centra 
družba ProPlace d.o.o., kjer ima svojo proizvodnjo elektronskih komponent. ProPlace d.o.o. je v 
letu 2104 zgradil objekt za katerega je pridobil gradbeno dovoljenje dne 14.2.2014, uporabno 
dovoljenje pa dne 26.11.2014. Že naslednji dan po izdaji uporabnega dovoljenja je ProPlace 
d.o.o. objekt prodal družbi INTECH-LES, razvojni center d.o.o., Unec 25, Rakek za kupnino 
2.400.000 € + ddv, kupnina pa mu je bila izplačana do konca leta. Kupnina je bila poravnana iz 
namenskih Evropskih sredstev za namen razvojnega centra lesarske industrije, kar izhaja tudi iz 
pripombe v kupoprodajni pogodbi. Iz prvega člena kupoprodajne pogodbe z dne 27.11.2014 
izhaja, da je ProPlace d.o.o. kupcu družbi INTECH-LES, razvojni center d.o.o. prodal parceli št. 
3602/0 in 3609/0 obe k.o. Dolenja vas, ki v naravi predstavljata zemljišče z »Laboratorijem za 
namene razvojno-raziskovalne dejavnosti« na naslovu Podskrajnik 107, Cerknica. Na objektu je 
vidna označba (tabla), da je operacijo delno financirala Evropska unija, Evropski sklad za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija, in sicer z nazivom: Razvojni center interdisciplinarnih 
tehnologij in izdelkov na področju lesarstva. V svojem prospektu je družba ProPlace d.o.o. to 
označbo odstranila, saj v objektu dejansko že od vsega začetka deluje družba ProPlace d.o.o., 
ki se ukvarja s proizvodnjo elektronike. Razvojni center INTECH - LES d.o.o., ki ga sestavlja 14 
podjetij, je pridobil evropska sredstva za izgradnjo objekta za namene razvoja lesarstva, 
dejansko pa je zgradbo namenil družbi Pro Place d.o.o., ki proizvaja elektronske komponente in 
kot taka nima nobene podpore v podobnih razvojnih programih. Prijavitelj na koncu navaja, da 
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je bilo z uporabo evropskih sredstev namenjenih podpori lesno-pridelovalne industrije zgrajen 
objekt za proizvodnjo elektronskih komponent in je prišlo do oškodovanja evropskih sredstev 
najmanj v višini 2.928.000 €. 

MGRT kot posredniško telo in INTECH-LES, razvojni center d.o.o., Cerknica kot upravičenec 
sta dne 23.5.2011 sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije »Razvojni center 
interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva«. Predmet pogodbe je 
sofinanciranje dela upravičenih stroškov operacije z naslovom »Razvojni center 
interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva« ter ureditev medsebojnih pravic 
in obveznosti pogodbenih strank glede sofinanciranja in izvedbe operacije. MGRT je po 
opravljenem Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj -
ESRR za sofinanciranje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, na podlagi sklepa št. 
4301-34/2010/20150 z dne 1.2.2011, upravičencu dodelila nepovratna sredstva za 
sofinanciranje operacije Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju 
lesarstva INTECH-LES v višini do 17.231.536 €. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev 
je delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih (Evropskega sklada za 
regionalni razvoj) do 85% oz. 14.648.805,60 €, delež državnega proračuna pa vsaj 15% oz. 
2.584.730,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah:

- 9895 Razvojni centri slovenskega gospodarstva - 07 -13 - EU (85%),
- 9896 Razvojni centri slovenskega gospodarstva - 07-13 - slovenska udeležba (15%).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 
prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna 
odličnost.  Dobljena sredstva so namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno v skladu 
s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi. V primeru 
ugotovljene nenamenske porabe sredstev je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva v 
realni vrednosti iz naslova te pogodbe skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma 
izdaje sklepa o sofinanciranju do 4.12.2014 in izdatki upravičenca do datuma izstavitve 
zadnjega zahtevka za sofinanciranje 30.6.2015, s tem, da morajo biti fizične aktivnosti 
posamezne operacije, sofinancirane iz naslova tega razpisa, zaključene najkasneje do 
31.12.2014. Osnova za izplačilo sredstev so zahtevki za izplačilo sredstev, ki se praviloma 
izstavljajo dvakrat letno. MGRT spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo 
sredstev kohezijske politike.  Pogodbeni stranki sta dne 9.9.2012 sklenili aneks št.1, katerega 
bistvo je spremenjena dinamika sofinanciranja. Pogodbeni stranki sta dne 27.11.2014 sklenili 
aneks št. 2, katerega bistvo je časovno spremenjena osnova za izplačilo sredstev, ki se lahko 
izplačujejo 4 krat letno. Pogodbeni stranki sta dne 12.8.2014 sklenili aneks št. 3, katerega bistvo 
je spremenjen finančni načrt operacije po stroških. Pogodbeni stranki sta dne 15.12.2014 
sklenili aneks št. 4, katerega bistvo je sprememba operacije v poslovnem načrtu, ki je sestavni 
del vloge. 

MGRT je UNP dne 25.7.2019 posredovalo »Zapisnik izvedenega preverjanja pri podjetju 
INTECH-LES, razvojni center d.o.o.«, ki ga je zahteval proračunski inšpektor. Iz zapisnika 
izhaja, da je MGRT na podlagi 19. člena o sofinanciranju operacije »Razvojni center 
interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva« z dne 23.5.2011 ter 
pripadajočimi aneksi, izvedel preverjanje na kraju samem. Namen preverjanja na kraju samem 
je bilo ugotoviti, ali so nepremičnine, ki so predmet sofinanciranja, uporabljajo skladno s 14. 
členom pogodbe o sofinanciranju. V skladu s 14. členom pogodbe o sofinanciranju upravičenec 
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namreč jamči, da še v roku 5 let po zaključku operacije ne bo prišlo do bistvenih sprememb 
operacije, ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali, ki podjetju podeli neupravičeno 
prednost in je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja 
dejavnosti. Preverjena je bila namenska uporaba nepremičnin, ki so bile kupljene s strani 
INTECH-LES, razvojni center d.o.o. (v nadaljevanju upravičenec) in kot upravičen strošek 
sofinancirane s strani MGRT, skladno s pogodbo o sofinanciranju. S strani MGRT je bila 
preverjena namenska uporaba sledečih nepremičnin:

- Sedež družbe, Unec 21, 1381, Rakek;
- PE Podskrajnik1/A, Podskrajnik 107, 1380 Cerknica in 
- PE Podskrajnik 2, Podskrajnik 104, 1380 Cerknica.

Na lokaciji Podskrajnik 107, 1380 Cerknica, kjer se nahaja PE Podskrajnik1/A je po podatkih 
upravičenca (dokazilo: skica tlorisa z namenom uporabe) prostorov:

- pritličje: vhod v stavbo, konferenčna soba, laboratorij za površinsko tehnologijo in 
laboratorij za elektronska tiskana vezja;

- 1. nadstropje: razvojna pisarna za elektronska vezja 1, razvojna pisarna za elektronska 
vezja 2, razvojna pisarna za elektronske komponente, 2 razvojni pisarni za raziskavo 
elektronskih komponent, razvojna pisarna za raziskavo tiskanja paste, prostor za 
raziskave in razvoj sistemov, laboratorij za testiranje električnih lastnosti, laboratorij za 
večplastno tehnologijo in laboratorij za elektronske komponente.

Po podatkih upravičenca na tej lokaciji delo opravlja 7 raziskovalcev, ki so zaposleni v 
razvojnem centru.

MGRT je ugotovil:

- Da je bil prvotni lastnik nepremičnine, ki je bila zgrajena novembra 2014 Proplace d.o.o. 
Še v istem mesecu je podjetje Proplace d.o.o. nepremičnino prodalo razvojnemu centru 
v vrednosti 2,4 mio € (brez ddv);

- Na vhodu v industrijsko cono je bilo na tabli navedeno, da je na lokaciji Podskrajnik 107 
podjetje ProPlace d.o.o. in podjetje K.L. Laminates d.o.o.;

- Po podatkih AJPES-a ima podjetje ProPlace d.o.o. sedež na lokaciji Podskrajnik 34, 
1380 Cerknica.

- Po podatkih AJPES-a je podjetje K.L. Laminates d.o.o., Proizvodnja ter uvoz in izvoz 
d.o.o. registrirano na lokaciji Podskrajnik 22, 1380 Cerknica. Zakonita zastopnica 
podjetja je oseba, ki je tudi delna družbenica podjetja Elgoline d.o.o., ki je hkrati tudi 
konzorcijski partner razvojnega centra. 

- Na dan preverjanja je bilo na lokaciji: 2 zaposlena v pritličju, 1 zaposlena v 1. 
nadstropju in 3 raziskovalci v 1. nadstropju (skupaj 6 zaposlenih).

- Iz spletne strani https://www.elgoline.si in https://www.proplace.si izhaja, da se podjetji 
Elgoline d.o.o. in Proplace d.o.o. ukvarjata s proizvodnjo elektronskih komponent, ki pa 
jih za izvajanje svojih obveznosti t.j. raziskovalne razvojne dejavnosti, na podlagi 
opravljenega intervjuja z direktorjem razvojnega centra, uporablja tudi upravičenec.

- Oprema, ki je bila fotografirana na lokaciji, je bila sofinancirana v obdobju izvajanja 
operacije. Ista oprema je bila fotografirana tudi med izvajanjem kontrole na kraju 
samem dne 5.6.2013. Oprema je bila v tistem času v prostorih Elgoline d.o.o., na 
lokaciji Podskrajnik 34, 1380 Cerknica. Glede na lastniško povezanost med podjetji 
Elgoline d.o.o. in Proplace d.o.o. MGRT meni, da podjetje Proplace d.o.o. neupravičeno 
opravlja proizvodno dejavnost na opremi, ki je bila sofinancirana iz EU sredstev, na 
lokaciji Podskrajnik 107,1380 Cerknica (slikovno gradivo se nahaja v arhivu MGRT).
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- Na MGRT menijo, da tudi podjetje Elgoline in podjetje K.L. Laminates d.o.o. uporabljata 
prostore na lokaciji Podskrajnik 107, 1380 Cerknica, za izvajanje svoje dejavnosti.

- Celotna grafična podoba, barve informacijskih tabel na vratih v stavbi je ista kot jo 
uporablja podjetje Proplace d.o.o. na svoji spletni strani in v svojem katalogu (Company 
profile 2015/16). V katalogu je naveden naslov podjetja Proplace Podskrajnik 107.

- MGRT tudi ugotavlja, da je na spletni strani podjetja Proplace d.o.o. zasledil več 
slikovnega gradiva prostorov, ki so identični prostorom, kjer je MGRT izvajal 
preverjanje. Na fotografijah je razvidna tudi »ista« oprema, ki je bila sofinancirana v 
obdobju izvajanja operacije in se je leta 2013 med izvajanjem kontrole na kraju samem 
nahajala pri konzorcijskem partnerju Elgoline d.o.o. (slikovno gradivo se nahaja v arhivu 
MGRT).

- Na spletni strani podjetje Proplace d.o.o. je MGRT takoj po opravljenem preverjanju 
zasledil, da posluje na naslovu Podskrajnik 107, 1380 Cerknica. Pol ure po izvedenem 
preverjanju pa je podjetje Proplace d.o.o. v angleškem jeziku »trenutno« zaprlo dostop 
do svoje internetne strani (od dne 12.6.2019 je MGRT večkrat obiskal spletno stran  
podjetja Proplace d.o.o. in je delovala brezhibno). Spletna stran podjetje Proplace d.o.o. 
je bila zaprta in nedelujoča 1 teden. MGRT ugotavlja, da je na spletni strani 
https://web.archive.org/web/20180905031455/http//proplace.si/indexphp/si/kontakt/ še 
vedno viden naslov Podskrajnik 107, 1380 Cerknica. Dne 17.7.2019 je MGRT ponovno 
preveril naslov na spletni strani, ki je sedaj spremenjen, in sicer po podatkih spletne 
strani podjetje Proplace d.o.o. deluje na naslovu Podskrajnik 34, 1380 Cerknica. MGRT 
meni, da je podjetje namenoma zaprlo spletno stran po njihovem preverjanju z 
namenom zamenjave podatkov o naslovu poslovanja.

- Velikost zemljišča na lokaciji Podskrajnik 107,1380 Cerknica meri 4.945 m2, velikost 
stavbe pa 4.362,7 m2 v dveh etažah. MGRT ocenjuje, da je to nesorazmerno veliko 
prostora za opravljanje dela 7 raziskovalcev, ki so zaposleni v razvojnem centru. Po 
podatkih AJPES-a je imelo v letu 2018 podjetje Proplace d.o.o. 48 zaposlenih. MGRT 
meni, da v prostorih stavbe na tej lokaciji posluje oziroma svojo proizvodno dejavnost 
opravlja podjetje Proplace d.o.o.

- Ob ogledu stavbe je MGRT opazil, da so nekateri prostori še vedno prazni in jih 
upravičenec ne uporablja. 

- MGRT meni, da upravičenec stavbe ne uporablja 100% za namene izvajanja 
dejavnosti, t.j. raziskovalno dejavnost, ampak le v manjši meri. 

Na preverjanju na kraju samem je MGRT ugotovil še druge nepravilnosti oz. pomanjkljivosti in 
neskladja. MGRT je upravičencu poslal Začasno poročilo o preverjanju, na katero se mora 
odzvati v roku 15 dni po prejemu. Ko bo pripravljeno končno poročilo bo MGRT UNP seznanil o 
nadaljnjih aktivnostih. 

Dne 7.10.2019 je proračunski inšpektor po telefonu govoril z odgovorno osebo na MGRT, glede 
prijave v zvezi s porabo sredstev INTECH-LES, razvojni center d.o.o., Rakek. MGRT je pojasnil, 
da so od družbe INTECH-LES že prejeli dokumentacijo in bo tudi kmalu pripravljeno končno 
poročilo, ki bo podlaga za delno vračilo sredstev. Zadeva se vleče zaradi drugih urgentnih nalog 
MGRT. Proračunski inšpektor je MGRT opozoril, da naj nemudoma pristopijo k nadzoru.

Dne 23.10.2019 se je proračunski inšpektor na MGRT sestal z odgovorno osebo, ki je pojasnila, 
da se je upravičenec dne 12.8.2019 odzval na »Zapisnik izvedenega preverjanja pri podjetju 
INTECH-LES, razvojni center d.o.o.« Podjetje INTECH-LES je na ugotovitve MGRT podal 
odgovore oziroma mnenja:

- Z ugotovitvijo MGRT, da je bil prvotni lastnik nepremičnine, ki je bila zgrajena novembra 
2014 Proplace d.o.o. in da je v istem mesecu podjetje Proplace d.o.o. nepremičnino 
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prodalo razvojnemu centru v vrednosti 2,4 mio € (brez ddv) se podjetje INTECH-LES
strinja. Prvotni lastnik nepremičnine, ki je bila zgrajena leta 2014, je bilo podjetje 
Proplace d.o.o. To izhaja iz vse nabavne dokumentacije, priložene MGRT v  7. 
zahtevku za izplačilo. Sama nabava je bila izvedena skladno z navodili ministrstva in je 
bila nesporna.

- Na ugotovitev MGRT, da je na vhodu v industrijsko cono na tabli navedeno, da je na 
lokaciji Podskrajnik 107 podjetje ProPlace d.o.o. in podjetje K.L. Laminates d.o.o., je 
podjetje INTECH-LES odgovoril, da so že večkrat opozorili upravljalce industrijske 
cone, nazadnje v letu 2018, ko je bilo obljubljeno, da bodo to uredili ob naslednjem 
preverjanju oznak.

- MGRT je po podatkih podatke AJPES-a ugotovil, da ima podjetje ProPlace d.o.o. sedež 
na lokaciji Podskrajnik 34, 1380 Cerknica, s čimer se podjetje INTECH-LES strinja.

- MGRT je po podatkih podatke AJPES-a ugotovil, da je podjetje K.L. Laminates d.o.o., 
Proizvodnja ter uvoz in izvoz d.o.o. registrirano na lokaciji Podskrajnik 22, 1380 
Cerknica. Zakonita zastopnica podjetja je oseba, ki je tudi delna družbenica podjetja 
Elgoline d.o.o., ki je hkrati tudi konzorcijski partner razvojnega centra, s čimer se 
podjetje INTECH-LES strinja.

- MGRT je ugotovil, da so bili na dan preverjanja na lokaciji: 2 zaposlena v pritličju, 1 
zaposlena v 1. nadstropju in 3 raziskovalci v 1. nadstropju (skupaj 6 zaposlenih). 
Podjetje INTECH-LES odgovarja, da število kadra, ki dela na posamezni lokaciji, skozi 
čas variira in je odvisno od projektov na katerih delajo. Celotno število njihovih 
zaposlenih, ki uporabljajo Intech-lesovo infrastrukturo, je okoli 40.

- MGRT je ugotovil, da iz spletne strani https://www.elgoline.si in https://www.proplace.si
izhaja, da se podjetji Elgoline d.o.o. in Proplace ukvarjata s proizvodnjo elektronskih 
komponent, ki pa jih za izvajanje svojih obveznosti t.j. raziskovalno razvojno dejavnost, 
na podlagi opravljenega intervjuja z direktorjem razvojnega centra, uporablja tudi 
upravičenec. Podjetje INTECH-LES odgovarja, da ugotovitev drži in da INTECH-LES 
po pogodbi o strateškem sodelovanju sodeluje z obema podjetjema, saj je tudi njun 
razvojni dobavitelj.

- MGRT je ugotovil, da je bila oprema, ki je bila fotografirana na lokaciji, sofinancirana v 
obdobju izvajanja operacije. Ista oprema je bila fotografirana tudi med izvajanjem 
kontrole na kraju samem dne 5.6.2013. Oprema je bila v tistem času v prostorih 
Elgoline d.o.o., na lokaciji Podskrajnik 34, 1380 Cerknica. Glede na lastniško 
povezanost med podjetji Elgoline d.o.o. in Proplace d.o.o. MGRT meni, da podjetje 
Proplace d.o.o. neupravičeno opravlja proizvodno dejavnost na opremi, ki je bila 
sofinancirana iz EU sredstev, na lokaciji Podskrajnik 107,1380 Cerknica. Podjetje 
INTECH-LES odgovarja, da iz začasnega poročila ni razvidno, za katero opremo točno 
gre. Vsekakor ne gre za opremo, ki bi jo uporabljalo podjetje Proplace. Možno in 
verjetno je, da gre za opremo, ki jo INTECH-LES najema od njih, ali pa za podobno 
opremo, ki jo imajo oni. Kot so uskladili že v letu 2014, so določeni stroji na pogled zelo 
podobni.

- Glede na lastniško povezanost med podjetji Elgoline d.o.o. in Proplace d.o.o. MGRT 
meni, da podjetje Proplace d.o.o. neupravičeno opravlja proizvodno dejavnost na 
opremi, ki je bila sofinancirana iz EU sredstev, na lokaciji Podskrajnik 107,1380 
Cerknica. Podjetje INTECH-LES odgovarja, da se s to ugotovitvijo ne strinja in 
uporabljajo opremo, ki je na pogled zelo podobna, kar je bilo že usklajeno v letu 2014. 
MGRT je bil dostavljen primer, kjer sta 2 podobna stroja, kjer pa se iz serijskih številk 
vidi, da dejansko gre za 2 kosa opreme.

- Na MGRT menijo, da tudi podjetje Elgoline in podjetje K.L. Laminates d.o.o. uporabljata 
prostore na lokaciji Podskrajnik 107, 1380 Cerknica, za izvajanje svoje dejavnosti. 
Podjetje INTECH-LES odgovarja, da to ne drži. V teh prostorih izvaja aktivnosti podjetje 
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INTECH-LES, ki je razvojni proizvajalec. V končni fazi ima podjetje INTECH-LES tudi 
pogodbeno obligacijo z ministrstvom, da dejavnost opravlja vsaj še 5 let po zaključku 
operacije, kar tudi delajo. Izvajajo številne razvojne dejavnosti, ki jih prodajajo na trgu. 
Hkrati razvijajo tudi nove projekte in proizvode, ki jih prav tako plasirajo. Tudi zaradi 
tega so povečali število zaposlenih in jih imajo danes za 30 % več kot jih je bil cilj ob 
zaključku operacije.

- MGRT je ugotovil, da je celotna grafična podoba, barve informacijskih tabel na vratih v 
stavbi ista, kot jo uporablja podjetje ProPlace d.o.o. na svoji spletni strani in v svojem 
katalogu (Company profile 2015716). V katalogu je naveden naslov podjetja Proplace 
Podskrajnik 107. Podjetje INTECH-LES odgovarja, da drži, da so bile informacijske 
table del nakupa. Hkrati pa je INTECH-LES uskladil tisti del grafične podobe, ki je 
zahtevan s strani EU Pravilnika o označevanju. 

- MGRT ugotavlja, da je na spletni strani podjetja Proplace d.o.o. več slikovnega gradiva 
prostorov, ki je identično prostorom, kjer je MGRT izvajal preverjanje. Na fotografijah je 
razvidna tudi »ista« oprema, ki je bila sofinancirana v obdobju izvajanja operacije in se 
je leta 2013 med izvajanjem kontrole na kraju samem nahajala pri konzorcijskem 
partnerju Elgoline d.o.o. (slikovno gradivo se nahaja v arhivu MGRT). Podjetje INTECH-
LES odgovarja, da njihovi končni kupci uporabljajo tudi njihovo slikovno gradivo, saj so 
del njihovega razvoja. Oprema, ki se je leta 2103 nahajala na lokaciji Podskrajnik 34, je 
bila konec leta 2104 preseljena na lokacijo Podskrajnik 107, skladno z aneksom št. 3 z 
dne 18.8.2014 med ministrstvom in podjetjem INTECH-LES.

- Na spletni strani podjetje Proplace d.o.o. je MGRT takoj po opravljenem preverjanju 
zasledil, da posluje na naslovu Podskrajnik 107, 1380 Cerknica. Pol ure po izvedenem 
preverjanju pa je podjetje Proplace d.o.o. v angleškem jeziku »trenutno« zaprlo dostop 
do svoje internetne strani (od dne 12.6.2019 je MGRT večkrat obiskal spletno stran  
podjetja Proplace d.o.o. in je delovala brezhibno). Spletna stran podjetje Proplace d.o.o. 
je bila zaprta in nedelujoča 1 teden. MGRT ugotavlja, da je na spletni strani 
https://web.archive.org/web/20180905031455/http//proplace.si/indexphp/si/kontakt/ še 
vedno viden naslov Podskrajnik 107, 1380 Cerknica. Dne 17.7.2019 je MGRT ponovno 
preveril naslov na spletni strani, ki je sedaj spremenjen, in sicer po podatkih spletne 
strani podjetje Proplace d.o.o. deluje na naslovu Podskrajnik 34, 1380 Cerknica. MGRT 
meni, da je podjetje namenoma zaprlo spletno stran po njihovem preverjanju z 
namenom zamenjave podatkov o naslovu poslovanja. Podjetje INTECH-LES odgovarja, 
da so podjetje Proplace opozorili in so takrat popravili zastarele podatke.

- MGRT je ugotovil, da velikost zemljišča na lokaciji Podskrajnik 107,1380 Cerknica meri 
4.945 m2, velikost stavbe pa 4.362,7 m2 v dveh etažah. MGRT ocenjuje, da je to 
nesorazmerno veliko prostora za opravljanje dela 7 raziskovalcev, ki so zaposleni v 
razvojnem centru. Po podatkih AJPES-a je imelo v letu 2018 podjetje Proplace d.o.o. 
48 zaposlenih. MGRT meni, da v prostorih stavbe na tej lokaciji posluje oziroma svojo 
proizvodno dejavnost opravlja podjetje Proplace d.o.o. Podjetje INTECH-LES
odgovarja, da je velikost prostorov in število kadra, ki ga ima podjetje INTECH-LES, 
znana že od izvedbe operacije in nikoli ni bila sporna. Podjetje INTECH-LES potrebuje 
primerno infrastrukturo, saj njihovi raziskovalci niso pisarniško zaposleni, ampak delajo 
v razvojnih pisarnah, ko se preide v fazo testiranja in izdelave prototipov pa se 
aktivnosti izvajajo v laboratorijih. Število zaposlenih na posameznih lokacijah pa se 
prilagaja potrebam RR aktivnostim. Podatek o 7 raziskovalcih je zgolj administrativni 
podatek, saj pomeni, da ti zaposleni pretežno delo opravljajo na tej PE. Hkrati pa na tej 
lokaciji, glede na različne razvojne projekte delajo tudi naši raziskovalci iz drugih PE 
(podjetje INTECH-LES ima glede na različne razvojne projekte skupaj zaposlenih okrog 
40 ljudi, ki se med lokacijami selijo in imajo to tudi navedeno v svojih pogodbah o 
zaposlitvi).
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- Ob ogledu stavbe je MGRT opazil, da so nekateri prostori še vedno prazni in jih 
upravičenec ne uporablja. Podjetje INTECH-LES odgovarja, da so prazni prostori 
povezovalni prostori, medtem ko se ostali prostori uporabljajo za razvojne aktivnosti 
glede na trenutne razvojne faze projektov, na katerih delajo.

- MGRT meni, da upravičenec stavbe ne uporablja 100% za namene izvajanja 
dejavnosti, t.j. raziskovalno dejavnost, ampak le v manjši meri. Podjetje INTECH-LES 
odgovarja, da podjetje INTECH-LES 100 % uporablja za namene raziskovalno razvojne 
dejavnosti. 

Odgovorne osebe MGRT so se v septembru večkrat sestale z direktorjem podjetja INTECH-
LES. Dne 3. 10.2019 so imeli MGRT in podjetje INTECH-LES zadnji sestanek glede potrebne 
predložitve dokumentacije za ugotovitev dejanskega stanja. Dne 10.10.2019 je podjetje 
INTECH-LES predložilo zadnjo dokumentacijo o dejanskem stanju gleda porabe sredstev po 
pogodbi o sofinanciranju operacije »Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na 
področju lesarstva«, na podlagi katere bo MGRT izdal končno poročilo in sprejel potrebne 
ukrepe.

Predlog ukrepa: 
Proračunski inšpektor na podlagi 2. odst. 104. člena ZJF predlaga, da MGRT kot 
posredniški organ takoj pristopi k pripravi končnega poročila v zvezi z izvajanjem 14. 
členu pogodbe o sofinanciranju operacije »Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij 
in izdelkov na področju lesarstva« s podjetjem INTECH-LES, razvojni center d.o.o., 
Cerknica  kot upravičencem z dne 23.5.2011. MGRT mora dokončno ugotoviti ali se 
nepremičnine, ki so bile predmet sofinanciranja uporabljajo skladno s 14. členom 
pogodbe o sofinanciranju oziroma ali se namensko uporabljajo in sprejeti vse potrebne 
ukrepe v zvezi morebitnim neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti . 

MGRT mora o sprejetih ukrepih z ustreznimi dokazili obvesti UNP najkasneje do 
31.12.2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoper ugotovitve v tem zapisniku so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. 
Pripombe naslovite na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor 
proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

mag. Miran Grajzar
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

inšpektor višji svetnik
 Vročiti po ZUP:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

V vednost po elektronski pošti:

- Ministrstvo za finance - Kabinet ministra (gp.mf@gov.si)
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