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 ZAPISNIK

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

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah  
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 -
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819) in Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odst. 102. člena Zakona o javnih financah.

Inšpekcijski pregled je opravil Marjan Cirer, inšpektor - višji svetnik Urada Republike Slovenije 
za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št.: 06102-
7/2021/1 z dne 1. 2. 2021.

Pregled dokumentacije je bil opravljen v dneh 12.2.2021 in 19.2.2021 ter 22., 25., 26. 2021 na 
podlagi izdanega sklepa št. 010-5/2021/2 z dne 18.01.2021 z veljavnostjo do 17.03.2021 o 
opravljanju dela izven prostorov delodajalca zaradi izjemnih okoliščin, in sicer dela na domu.

UVOD

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja podporo in krepitev mednarodne 
konkurenčnosti slovenskih podjetij. Z različnimi ukrepi zagotavlja čim bolj stabilno, predvidljivo 
in konkurenčno gospodarsko okolje za rast in razvoj slovenskih podjetij na slovenskem in tujih 
trgih. Deluje na področjih internacionalizacije, podjetništva, tehnološkega razvoja, turizma, 
notranjega trga, regionalnega razvoja in lesarstva. V okviru Ministrstva za gospodarstvo in 
tehnologijo (MGRT) delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na področjih intelektualne 
lastnine, tržne inšpekcije in meroslovja, ter izvajalske ustanove, ki se podrobneje ukvarjajo z 
izvajanjem  ukrepov.
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V obdobju  leta 2020 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vodil minister Zdravko 
Počivalšek.

Predmet nadzora

Nadzor je bil opravljen v okviru načrta dela 2021 in je zajemal pregled poslovanja s sredstvi 
proračuna RS na PP 190117 EXPO 2020 Dubaj in PP 534310 Spodbujanje investicij, ki jih je 
MGRT prejel iz državnega proračuna. Cilj inšpekcijskega nadzora je bil ugotoviti skladnost 
poslovanja z zakoni, podzakonskimi akti in notranjimi pravili, ugotovitev morebitnih kršitev ter
izrek ustreznih ukrepov.

Področna zakonodaja

- Zakon o računovodstvu (Uradni list. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF- C, 114/06);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
  RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF- H in 83/18;
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13
   popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18);
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);
- Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18);
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
   46/16);
- Uredba 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, 14/18 in 168/20).

I. Opis dejanskega stanja

Pregledani sta bili  naslednji  proračunski postavki:

1. PP 190117 EXPO 2020 Dubaj

Veljavni proračun v letu 2020 na proračunski postavki (PP) 190117 – EXPO 2020 Dubaj je 
znašal 3.143.068,69 EUR, realizacija pa 3.142.667,78 EUR.

Vsebina oziroma moto za »EXPO 2020 Dubaj« je "Povezovanje idej za prihodnost” 
predvsem na področjih trajnosti, mobilnosti in priložnosti, ki bodo vsebinski stebri 
svetovne razstave EXPO Dubaj 2020.
Glede na pandemijo COVID-19 je Mednarodni urad za razstave (BIE) v maju 2020, na podlagi 
glasovanj držav članic, svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj prestavil na nov datum. Namesto 
prvotno predvidenega termina (od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021), bo le-ta potekala od 1. 
oktobra 2021 do 31. marca 2022. 
Ne glede na prestavitev, bo organizator še vedno uporabljal logotip »EXPO 2020 Dubai«.
Republika Slovenija bo sodelovala kot ena izmed 190 držav sveta in ena izmed 83 držav, ki se 
bodo predstavile s paviljonom, ki ga bodo postavile same, in sicer v vsebinskem sklopu 
Trajnosti (»Sustainability«).
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Pregledana so bila naslednja področja: 

1.2 Nakup letalskih vozovnic

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v imenu in za račun naročnikov izvedlo odprti postopek 
oddaje skupnega javnega naročila za nakup letalskih vozovnic z oznako ODKART-8/2018. 
Obvestila o oddaji javnega naročila je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. 
JN005100/2018-801 z dne 23.7.2018 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2018/S 140-
321126 z dne 24.7.2018. MJU je na podlagi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4301-
7/2018/83 z dne 23.10.2018 v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, 
navedenih v prilogi 1 h krovnim okvirnim sporazumom z posameznimi izvajalci sklenil Krovni 
okvirni sporazum št. C3130-18-100027 za  »Nakup letalskih vozovnic«. Posamezni Naročnik
in izvajalci  na osnovi krovnih sporazumov sklepajo posamezni okvirni sporazum.
Na podlagi Krovnega sporazuma (MJU) je bil sklenjen Posamezni okvirni sporazum št.
MGRT-2019 o dobavi letalskih vozovnic sklenjen med Republiko Slovenije, Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Kotnikova ulica 5 in posameznimi izvajalci in sicer:

- Agencija Oskar, turizem in potovanja d.o.o., Hafnerjeva pot 2a, 4000 Kranj, dne 18.01.2019,
- AIRPASS turistična agencija, d.o.o., Vošnjakova  ulica 16, 1000 Ljubljana, dne 24.01.2019,
- NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana,
   dne 21.01.2019,
- O-TURS, poslovna potovanja, trgovina in storitve, d.o.o., cesta na  Brdo 85, 1000 Ljubljana,
   dne 25.01.2019,
- PROMO POTOVANJE, potovalno svetovanje, d.o.o., Dunajska158, 1000 Ljubljana,
  dne 11.02.2019.

Predmet posameznega okvirnega sporazuma je nakup  letalskih vozovnic v vrstah, količinah ter 
rokih, kot je opredeljeno pri vsakem posameznem naročilu (v okviru določil krovnih sporazumov 
in posameznega sporazuma). Izvajanje posameznih naročil se je je  izvajalo na način, določen
v krovnih sporazumih in specifikacijah, ki so priloga krovnega sporazuma.
Izvajalec vse račune naročniku pošilja izključno v elektronski obliki (e-računi), skladno z 
veljavnim Zakonom o opravljanju  plačilnih storitev za proračunske izvajalce. Vrednost 
posameznega sporazuma je 400.000,00 EUR z DDV.

Pregledani so bili računi izvajalcev:

- Nomago  d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana (Prejeta sredstva 583,00 EUR).

Račun št. Datum Znesek (EUR) Posamezni okvirni 
sporazum

R2020003017 3.2.2020 583,00 št. MGRT-2019

-  Airpass d.o.o. Vošnjakova ulica 016, 1000 Ljubljana (Prejeta sredstva 735,96 EUR)

Račun št. Datum Znesek (EUR) z DDV Posamezni okvirni
sporazum

01-01-2050574 24.1.2020 735,96 št. MGRT-2019

Opomba; Letalski vozovnica na relaciji: BUDAPEST (BUD)- DUBAI INTL/DUBAI INTL- BUDAPEST (BUD) 
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- Promo  potovanja d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana (Prejeta sredstva 735,95 EUR).

Račun št. Datum Znesek (EUR) z DDV Posamezni okvirni 
sporazum

2020-00158 24.1.2020 1.501,92 št.MGRT-2019

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem 
postopku z oznako ODKART – 8/2018 sklenjen krovni sporazum. Naročniki (MGRT) je z
izvajalci sklenil posamezni okvirni sporazum o dobavi letalskih vozovnic, pri tem pa je upošteval 
določila krovnega sporazuma. Vsi nakupi letalskih vozovnic so bili izvedeni v skladu s 
sklenjenem posamičnim okvirnim sporazumom. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

1.3 Medijska podpora aktivnostim na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj

Prejeta proračunska sredstva Slovenske tiskovne agencije d.o.o. (STA), za zagotavljanje
medijske podpore aktivnostim na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaju so znašala 
26.650,90 EUR (Lista FiN063G1).

Pregledana je bila pogodba št. C2130-20-080005 z dne 10.12.2019 sklenjena med 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in Slovensko 
tiskovno agencijo d.o.o., Ljubljana, Tivolska 48, 1000 Ljubljana za zagotavljanje medijske 
podpore aktivnostim na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj.
Naročnik (MGRT) je na podlagi druge alineje c) točke prvega odstavka 46. člena Zakona o 
javnem naročanju (UR. l. RS, št. 91/15 in 14/18), izvedel postopek s pogajanji brez  predhodne 
objave. STA je bila edina Slovenska tiskovna agencija v Republiki Sloveniji, ki ima dostop do
mednarodnih avtorskih gradiv in vsebin povezanih s svetovno razstavo EXPO Dubaj 2020 in kot 
članica EANA edina tiskovna agencija v Republiki Sloveniji, ki lahko drugim tujim članicam 
EANA v angleškem jeziku posreduje vsebine, ki bodo povezane s slovensko predstavitvijo na 
EXPO 2020 Dubaj.
Predmet javnega naročila je bilo »Zagotavljanje medijske podpore aktivnostim na projektu
svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj« v skladu s povabilom k oddaji ponudbe št. 430-
16/2019/2 z dne 19.9.2019, ponudbo izvajalca z dne 25.9.2019 in zapisnika pogajanj z dne
23.11.2019, ki so sestavni del omenjene pogodbe.

Predmet naročila je zajemal naslednje aktivnosti:
- Poročanje o ključnih dogodkih v okviru prestavitve Slovenije na EXPO 2020 Dubaj,
- Diseminacija  medijskih vsebin,
- Tekstovno podporo,
- Promocijske aktivnosti,
- Postavitev spletne strani in dostop do vsebin.

Na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-16/2019 z dne 23.11.2019 je bila 
sklenjena pogodba  št. C2130-20-080005 z dne 10.12.2019.
Pogodbena vrednost je znašala največ 78.020,00 EUR brez DDV, oziroma 95.184,40 EUR z 
DDV. V pogodbi so zajeti vsi stroški  izvajalca za izvedbo pogodbenih del. V skladu s 3. členom 
sklenjene pogodbe se predmet storitve izvaja v obdobju 1.1.2020 do 1.5.2021.
Izvajalec je naročniku izstavi  račun v elektronski obliki do 5. v mesecu za pretekli mesec
skladu s 6. členom sklenjene pogodbe. Osnova za plačilo je s strani naročnika potrjeno 
mesečno poročilo izvajalca  o opravljenih aktivnostih.
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Pregledani so bili naslednji računi:

Račun št. Datum Znesek (EUR) z DDV Pogodba št.

20-0204 7.2.2020 8.261,84 C2130-20-080005
20-0421 4.3. 2020 9.465,98 C2130-20-080005
20-0642 8.4.2020 8.923,08 C2130-20-080005

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je naročnik (MGRT) pri izbiro izvajalca za Zagotavljanje
medijske podpore aktivnostim na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj izvedel JN po 
postopku s pogajanji brez  predhodne objave na podlagi druge alineje c) točke prvega odstavka 
46. člena Zakona o javnem naročanju ZJN -3. Vse naloge za zagotavljanje medijske podpore 
aktivnosti na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj po pregledanih računih so se 
izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

1.4 Izvajanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo predstavitve  RS na EXPO 2020
     v  Dubaju

Prejeta proračunska sredstva izvajalca DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, Kotnikova ulica 3 za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo 
predstavitve RS na  EXPO 2020 v  Dubaju  so znašala 26.685,76 EUR (Lista FiN063G1).

Pregledana je bila sklenjena pogodba št. C2130-19-090046 z dne 17.5.2019 med  Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in DRI upravljanje investicij, 
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana za izvajanje 
strokovno svetovalnih storitev za izvedbo predstavitve RS na EXPO 2020 Ljubljana. Družba
DRI upravljanje investicij, Družba za infrastrukturo, d.o.o. je izpolnjevala pogoje za oddajo
naročila med  osebami v javnem sektorju iz prvega odstavka 28. člena ZJN-3, zato se za 
sklenitev te pogodbe pravila o oddaji javnega naročila ne uporabljajo. Naročnik (MGRT) je dne 
23.4.2019 izvajalca povabil k predložitvi ponudbe. Končna predložena  ponudba je bila št. 
76/2019-A z dne 10.5.2019 in je sestavni del pogodbe je bila predložena po predhodnih 
pogajanjih. Naročnik je dne 14.5.2019 izdal odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-5/2019-
9, s katerim je javno naročilo, ki predmet pogodbe oddal izvajalcu.

Predmet pogodbe je bilo izvajanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo predstavitve 
Republike Slovenije  na EXPO 2020 v Dubaju in sicer:

- Vodenje  projekta  v terminu od maja 2019 do konca junija 2021,
- Izdelava investicijske dokumentacije v terminu od maja 2019 do konca septembra 2019,
- Strokovna podpora in svetovanje pri pridobitvi izvajalca od maja 2019 do konca sept. 2019,
- Inženirske storitve pri izdelavi montažnih elementov september 2019 do konca maja 2020,
- Sodelovanje pri strokovnem nadzoru gradnje v Dubaju (le po izrecnem naročilu naročnika),
- Ostale aktivnosti za uspešno zaključitev projekta v terminu od novembra 2019 do konca junija
   2021.

Vrednost opravljenih del iz 3. člena pogodbe se je obračunalo v urah opravljenega dela po 
enotni urni postavki, ki je znašala 45,57 EUR brez vključenega DDV. Celotna pogodbena 
vrednost je znašala največ 196.862,40 EUR brez DDV oziroma 240.172,13 EUR z vključenim 
DDV. Končni rok za izvedbo vseh aktivnost po sklenjeni pogodbi je do 30.6.2021.
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V skladu s sklenjeno pogodbo št. C2130-19-090046 z dne 17.5.2019 je bilo zaračunano 
izvajanje strokovno  svetovalnih storitev za izvedbo in predstavitve Slovenije  na EXPO 2020 v 
Dubaju in sicer za:

-  vodenja projekta 
-  inženirske storitve pri izdelavi montažnih elementov
- strokovna podpora in svetovanje pri pridobitvi izvajalcev del

Pregledani so bili naslednji računi za opravljene storitve:

Račun št. Datum Znesek (EUR) z DDV Vrsta storitve /ure

11240-2019 3.12.2019 3.002,15 23 strokovne storitve
18 inženirske storitve
13 strokovna podpora

10196-2020 9.3.2020 2.668,58 13 strokovne storitve
15 inženirske storitve

10399-2020 5.5.2020 4.336,44 12 strokovne storitve
66 inženirske storitve

10658-2020 8.7.2020 3.057,75 19 strokovne storitve
28 inženirske storitve
8 ostale aktivnosti

10811-2020 7.8.2020 4.558,82 46 strokovne storitve
28 inženirske storitve
8 ostale aktivnosti

10935-2020 14.9.2020 2.612,98 25 strokovne storitve
22 inženirske storitve

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bile storitve za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za 
izvedbo predstavitve RS na  EXPO 2020 v  Dubaju opravljene v skladu s pogodbo. št. C2130-
19-090046 z dne 17.5.2019, ki je bila sklenjena v skladu s prvim  odstavka 28. člena ZJN-3, 
zato se za sklenitev te pogodbe pravila o oddaji javnega naročila ne uporabljajo. Vse naloge
izvajanja strokovno svetovalnih storitev in predstavitve Slovenije na EXPO 2020 so bile 
opravljane v skladu s pogodbo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. PP 534310 Spodbujanje investicij

Veljavni proračun v letu 2020 na proračunski postavki (PP) 534310 – Spodbujanje investicij je 
znašal 8.153.120,35EUR, realizacija pa 7.803.120,35 EUR.

Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) določa oblike investicijskih spodbud, 
pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter aktivnosti za spodbujanje 
investicij in internacionalizacije gospodarskih družb.
Podjetjema TPV in REM je bila subvencija dodeljena na podlagi vlog po 15. členu ZSInv, 
podjetju PET PAK pa je bila regionalna državna pomoč dodeljena na podlagi 31. člena ZSRR-2.
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2.1  Investicijske spodbude so lahko v naslednji obliki:

- subvencije
- kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere ter
- nakupa nepremičnine v lasti samoupravne lokalne skupnosti po ceni, ki je nižja od tržne.

Spodbude imajo značaj regionalnih državnih pomoči in se dodeljujejo v skladu s tem zakonom
na podlagi Uredbe Komisije (EU) 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 (UL L 187, z dne
26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084 z dne 14. junija 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 (UL L 156, z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), in Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 
2014-2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba o karti regionalne 
pomoči).

Sredstva za subvencije se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije ter iz drugih domačih in 
mednarodnih virov. Spodbude se dodelijo, če investicije izpolnjujejo pogoje za dodelitev, ki 
so navedene v 4. členu ZSInv.

Merila za dodelitev spodbud v skladu s 5. členom ZSInv so naslednja:

- število novo ustvarjenih delovnih mest,
- število visokokvalificiranih novo ustvarjenih delovnih mest,
- vrednost investicije,
- položaj in uveljavljenost investitorja na trgu,
- prenos tehnologije, znanja in izkušenj,
- dolgoročna vpetost investicije v regijo,
- stopnja tehnološke zahtevnosti investicije,
- dodana vrednost na zaposlenega,
- družbena odgovornost,
- vpliv investicije na okolje,
- prispevek investicije k prehodu v krožno gospodarstvo na osnovi naravnih virov, ki povzročajo

nižje emisije toplogrednih plinov in omogočajo proizvodnjo z nižjim ogljičnim odtisom,
- umeščenost na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo ali v obstoječo obrtno 
   poslovno cono,
- učinki investicije na skladni regionalni razvoj,
- vpetost investicije v prostor in
- pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokalne skupnosti.

Na podlagi vrednotenja meril se določi višina spodbude ob upoštevanju najvišje možne 
spodbude, določene z Uredbo 651/2014/EU. Podrobnejša merila so določena v Uredbi o načinu 
ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško 
investicijo (Uradni list RS, št. 47/18 in 191/20; v nadaljevanju: uredba).
Poleg ZSInv, uredbe ter Uredbe 651/2014/EU) je pravna podlaga za dodeljevanje subvencij tudi 
Shema državne pomoči: »Spodbude za začetne investicije – regionalna pomoč« (št. sheme: 
BE01-2399245-2018).

2.2  Postopek dodelitve subvencije za investicije

Subvencije se za investicije, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva,
dodeljuje brez javnega razpisa, če investicija izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 4. člena ter 
merila iz prvega odstavka 5. člena tega zakona (zahtevani so višji pragovi glede vrednosti 
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investicij in števila novih delovnih mest kot pri javnem razpisu), in sicer na podlagi neposredne 
pogodbe, kar se izvede na ministrstvu.

Potek aktivnosti za dodelitev  subvencije za investicije, ki bistveno prispevajo k razvoju 
slovenskega gospodarstva

- Predložitev vloge (15. člen)

Investitor vlogo za dodelitev subvencije brez javnega razpisa za investicije, ki bistveno 
prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: vloga) izpolni na 
obrazcih, objavljenih na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

- Obravnava vloge (16. člen)

Komisijo za strokovni pregled in ocenjevanje vlog (v nadaljnjem besedilu: komisija) imenuje 
minister s sklepom. Komisija ima v skladu z drugim odstavkom 16. člena zakona predsednika in 
najmanj štiri člane. Predsednik komisije in trije člani so iz ministrstva, en član pa je predstavnik 
ministrstva, pristojnega za finance. Predsednik in člani komisije morajo pred ocenjevanjem 
vloge podati pisno izjavo o interesni nepovezanosti z investitorjem in prejemnikom spodbude ter 
izjavo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine, s katerimi se bodo 
seznanili pri opravljanju nalog člana komisije.
Komisija vlogo obravnava na sejah, katere sklicuje in vodi predsednik komisije. O vsaki seji 
komisije se sestavi zapisnik. 
Spodbude se lahko dodelijo, če investicija poleg ostalih pogojev za dodelitev spodbude 
izpolnjuje pogoj, ki se nanaša na minimalno število točk, doseženih v postopku ocenjevanja iz 
točke 3.2.4 in če ima investicija pozitiven vpliv na regijo, v kateri bo investicija izvedena. 
Vloga je glede dela pogoja, ki se nanaša na minimalno število točk, ustrezna, če je investicija 
ocenjena s 60 ali več točkami.
Vloga je glede dela pogoja, ki se nanaša na pozitiven vpliv na regijo, ustrezna, če ima investicija  
pozitiven vpliv na regijo, v kateri bo izvedena, iz ekonomskega, okoljskega, prostorskega in 
socialnega vidika, to pomeni, da je pri vsakem posameznem merilu iz uredbe ocenjena z eno ali 
več točkami in da seštevek točk pri posameznem vidiku investicije pomeni najmanj 25 odstotkov 
vseh točk posameznega vidika investicije. Komisija zaključi delo s pripravo mnenja o dodelitvi 
subvencije in ga predloži ministru.

- Odločitev o dodelitvi subvencije (17. člen)

Na podlagi mnenja komisije, da investicija izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 4. člena in 
merila iz prvega odstavka 5. člena tega zakona za dodelitev subvencije, ministrstvo po prostem 
preudarku izda odločbo o dodelitvi subvencije. Preudarek je omejen na presojo zagotovljenih 
proračunskih sredstev.
Na podlagi mnenja komisije, da investicija ne izpolnjuje pogojev in meril za dodelitev subvencije 
ali da ni zagotovljenih proračunskih sredstev, izda ministrstvo odločbo o zavrnitvi subvencije.
Po izdani odločbi vodja pristojnega sektorja v roku treh dni od izdaje odločbe imenuje osebo, ki 
bo skrbnik pogodbe. 
Skrbnik pogodbe pripravi predlog vladnega gradiva za uvrstitev investicije v NRP – Načrt 
razvojnih programov.

2.3 Sklepanje pogodb o dodelitvi subvencije (18. člen)
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Na podlagi odločbe ministrstva iz prvega odstavka 17. člena ZSInv ministrstvo pozove 
investitorja in prejemnika spodbude k podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Ministrstvo, 
investitor in prejemnik spodbude sklenejo pogodbo o dodelitvi subvencije z vsebino, določeno v 
prvem odstavku 14. člena tega zakona. Investitor ali prejemnik subvencije pogodbi o dodelitvi 
subvencije predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv ali 
drugo primerno zavarovanje. Če investitor in prejemnik subvencije v roku, določenem v pozivu 
iz prvega odstavka tega člena, ne podpišeta pogodbe, se šteje, da je investitor vlogo umaknil.

Pregledani sta bili naslednji pogodbi::

- TPV AUTOMOTIVE d.o.o.

Prejeta sredstva za dodelitev spodbude za  investicijo »Tovarna prihodnosti TPV  Brezina » v 
letu 2020 so znašala 4.500.000,00 EUR.

Pregledana je bila pogodba  št. 2130-20-080015 z dne 20.07. 2020 sklenjena med Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in TPV AUTOMOTIVE, 
Tovarna  avtomobilskih komponent d.o.o.,  Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto o dodelitvi 
spodbude za investicijo  »Tovarna prihodnosti TPV  Brezina«.
Predmet pogodbe je financiranje upravičenih stroškov investicije na podlagi vloge  prejemnika 
spodbude. Upravičeni stroški  investicije po sklenjeni pogodbi  so stroški nakupa, novogradnje 
ter preureditve stavb z zemljišči, nakup novih strojev in opreme ter nakup in prilagoditev 
programske opreme (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Upravičeni stroški investicije znašajo skupaj 32.500.000,00 EUR brez DDV. Pogodbena 
vrednost v oblike spodbude je znašala 6.500.000,00 EUR. 
Ministrstvo je prvi del spodbude v maksimalni vrednosti 4.500.000.00 EUR nakazalo v letu 
2020, preostali del v maksimalni vrednosti 2.000.000,00 EUR pa v letu 2021. Nakazilo bo 
izvedeno iz PP 534310- Spodbujanje tujih investicij. Nakazana sredstva so namenska in sme 
upravičene porabiti samo v skladu s pogodbo. Osnova za izplačilo spodbude  je zahtevek za 
sofinanciranje, ki ga  MGRT predloži prejemnik spodbude in potrdi skrbnik. Prejemnik spodbude  
bo ministrstvu  predložil dva zahtevka za sofinanciranje in sicer:
Prvi zahtevek   za sofinanciranje v maksimalni vrednosti  4.500.000,00 EUR je bil predložen
do 15.11.2020. Drugi zahtevek za sofinanciranje v maksimalni vrednosti 2.000.000,00 pa mora 
bit predložen do 15.11.2021. Upravičeni stroški se upoštevajo do datuma navedenega v
pogodbi.  
Vrednost investicije  bo znašala  49.000.000,00 EUR (brez DDV), od tega  bo znašala vrednost 
investicije v stroje in opremo najmanj 50% investicije, in sicer 39.620.000,00 EUR (brez DDV).
To je 80,86% vrednosti investicije. Prejemni bo investicijo zaključil. Do 30.6 2022.

Vrednost upravičenih stroškov, kot izhaja iz dopolnitve novelirane vloge z dne 13.11.2019, 
znaša 32.500.000,00 EUR (brez DDV) , od tega 9.380.000,00 EUR (brez DDV) za nakup, 
novogradnjo ter preureditev stavb in  zemljišč, 22.590.00 EUR (brez DDV) za nakup strojev in 
opreme in  530.000,00 EUR (brez DDV) za nakup in prilagajanje  programske opreme.

- REM d.o.o.

Prejeta sredstva so znašala 2.600.000,00 EUR.

Pregledana je bila pogodba  št. 2130-19-090073 z dne 11.12.2019, sklenjena med Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in REM, montaža in 



10

kleparstvo d.o.o., Podjetniška ulica 10, 8210 Trebnje o dodelitvi spodbude za investicijo  
»Proizvodnja nove generacije fleksibilnih modularnih nizkoenergetskih montažnih objektov«. 
Pregledana sta bila tudi dodatek 1 z dne 24.2.2020 in dodatek 2 z dne 7.7.2020.
Predmet pogodbe je bilo financiranje upravičenih stroškov investicije na podlagi vloge  
prejemnika spodbude. Upravičeni stroški investicije po sklenjeni pogodbi  so stroški gradnje 
stavb ter nakup novih strojev in opreme.
Upravičeni stroški investicije znašajo skupaj 15.100.000,00 EUR brez DDV. Pogodbena 
vrednost v oblike spodbude je znašala 2.600.000,00 EUR. 
Ministrstvo je prvi del spodbude v maksimalni vrednosti 1.096.879,65 EUR nakazalo v letu 
2019, preostali del v maksimalni vrednosti 1.503.120,35 EUR pa v letu 2020 iz PP 534310-
Spodbujanje tujih investicij. Nakazana sredstva so namenska in sme upravičene porabiti samo 
v skladu s pogodbo. Osnova za izplačilo spodbude  je zahtevek za sofinanciranje, ki ga  MGRT 
predloži prejemnik spodbude in potrdi skrbnik. Prejemnik spodbude  bo ministrstvu  predložil 
dva zahtevka za sofinanciranje in sicer:
Prvi zahtevek  za sofinanciranje v maksimalni vrednosti  1.096.879,65 EUR je bil predložen
11.12.2019. Drugi zahtevek za sofinanciranje v maksimalni vrednosti pa 13.11.2020. Upravičeni 
stroški se upoštevajo do datuma navedenega v pogodbi.  
Vrednost investicije  bo znašala  15.100.000,00 EUR (brez DDV), od tega  bo znašala  vrednost 
investicije v stroje in opremo znašala najmanj 50,56 % investicije, in sicer 7.633.866,00 EUR 
(brez DDV).To je 80,86% vrednosti investicije. Prejemnik bo investicijo zaključil. Do 30.6 2022.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bil postopek dodelitve subvencij izveden na podlagi vloge 
iz 15. člena ZSInv. Vloge prejemnikov, katerim so bile dodeljene subvencije po postopku 
dodelitve subvencije brez javnega razpisa, so izpolnjevale vse pogoje iz drugega odstavka 4. 
člena in merila iz prvega odstavka 5. člena ZSInv, ki so določeni v ZSInv ter podrobneje 
opredeljeni v uredbi. Pri določitvi najvišje možne višine spodbude je bila  upoštevana Uredbo
651/2014/EU in podrobnejša navodila, ki  jih  določi Vlada z uredbo za dodelitev spodbud. Vsi 
ponudniki so  MGRT predložili zahtevek za sofinanciranje v potrditev skrbniku pogodbe v roku , 
ki je določen v sklenjeni  pogodbi. 
V skladu s sklenjenimi pogodbami je Ministrstvo prvi del spodbude nakazalo v letu 2020, 
preostali del pa bo nakazalo v letu 2021. Pristojno ministrstvo (MGRT) izvaja nadzor nad 
izvajanjem pogodb o dodelitvi subvencij iz 18. člena ZSI in preverja namenskost porabe 
subvencij in pogodb o izvedbi strateških investicij iz 24. člena ZSInv  Nepravilnosti pri postopkih 
dodelitve subvencije  niso bile ugotovljene.

3. REGIONALNA DRŽAVNA POMOČ NA PODLAGI 31. ČLENA ZAKONA O SPODBUJANJU 
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

DODELJEVANJE SPODBUD NA PODLAGI neposredne vloge v skladu z 31. členom Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v 
nadaljevanju: ZSRR-2).

3.1 Postopek dodelitve regionalne državne pomoči (v obliki subvencije) za investicijski 
projekt, katerega vrednost znaša več kot dva milijona eurov in ki bistveno prispeva k 
regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest v obsegu ZSRR-2 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 



11

ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest v obsegu, določenem s 15. členom Uredbe 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; v nadaljevanju: uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči);  šteje se, da 
projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest, 
če:
- se nahaja na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali na obmejnem problemskem 
območju ali na območju avtohtonih narodnih skupnosti ali na območju parkovnih skupnosti 
Triglavskega narodnega parka, in predvideva vsaj ohranitev obstoječih delovnih mest ali
- predvideva ustvarjanje vsaj 20 novih delovnih mest, in
- ima ob oddaji vloge vsa dovoljenja in soglasja za začetek investicije.

Poleg ZSRR-2, uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Uredbe 651/2014/EU je 
pravna podlaga za dodelitev regionalne državne pomoči tudi Shema državne pomoči 
»Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014).

3.2 Potek aktivnosti za dodelitev subvencija za investicije, ki bistveno prispevajo k 
razvoju slovenskega gospodarstva

- Predložitev vloge (tretji odstavek 31. člena)

Vlogo za dodelitev regionalne državne pomoči vloži podjetje pri ministrstvu. Vsebovati mora 
podrobni opis in utemeljitev projekta z vidika njegovega pomena za regionalni razvoj ter biti 
pripravljena v skladu z uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči iz prvega odstavka 
tega člena tako, da omogoča dodelitev regionalne državne pomoči.

- Obravnava vloge (četrti in peti odstavek 31. člena)

Vlogo podjetja obravnava komisija, ki presoja vsebino vloge z vidika izpolnjevanja pogojev in 
meril iz drugega odstavka 31. člena ter skladnost z regionalno shemo državnih pomoči. Drugi 
odstavke 31. člena določa, da ministrstvo lahko regionalno državno pomoč dodeli brez javnega 
razpisa po prostem preudarku državnega organa z odločbo, kadar komisija 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.
Komisijo imenuje minister. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik komisije je 
predstavnik ministrstva, en član pa je predstavnik ministrstva, pristojnega za finance. Komisija 
odloča z večino glasov vseh članov in vodi zapisnik o svojem delu. Komisija lahko pisno pozove 
vlagatelja k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 30 dni. Komisija zaključi 
delo s pripravo mnenja.

- odločitev o dodelitvi regionalne državne pomoči (sedmi in osmi odstavek 31. člena)

Na podlagi mnenja komisije, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in meril za dodelitev 
regionalne državne pomoči, izda ministrstvo odločbo o zavrnitvi regionalne državne pomoči. 
Zoper odločbo ministrstva o zavrnitvi dodelitve regionalne državne pomoči na podlagi mnenja 
komisije ni pritožbe.
Na podlagi mnenja komisije, da vloga izpolnjuje vse pogoje in merila za dodelitev regionalne 
državne pomoči in izpolnitve vseh pogojev za financiranje iz sredstev državnega proračuna, 
lahko izda ministrstvo po prostem preudarku odločbo o dodelitvi regionalne državne pomoči. 
Preudarek je omejen na presojo razpoložljivosti proračunskih sredstev in teže regionalnih
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problemov na območju izvajanja projekta. Zoper odločbo ministrstva na podlagi prostega 
preudarka o dodelitvi regionalne državne pomoči ni pritožbe.

- Sklepanje pogodb o dodelitvi sredstev (deveti odstavek 31. člena)

Ministrstvo na podlagi odločbe in s strani Vlade RS potrjenega sklepa o uvrstitvi investicijskega 
projekta v NRP pozove vlagatelja k podpisu neposredne pogodbe o dodelitvi sredstev, ki 
vsebuje obvezne sestavine po zakonu, ki ureja javne finance. Če vlagatelj v roku, določenem v 
pozivu in po ponovnem pozivu v podaljšanem roku, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo 
umaknil.

Pregledana je bila sklenjena pogodba s prejemnikov regionalne državne pomoči:

- PET PAK d.o.o.

Prejeta sredstva so znašala1.800.000,00 EUR.

Pregledana je bila POGODBA št. C2130-20-080050 o dodelitvi nepovratnih sredstev za začetne
investicije po posebnem postopku na podlagi neposredne vloge podjetja za projekt »Izgradnja 
novega poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Postojni in nakup opreme« z dne 10. 12. 
2020, sklenjena med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljubljana, in PET PAK proizvodnja in trgovina d.o.o., Vilharjeva cesta 40, 6250 Ilirska Bistrica.
Predmet pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov investicijskega projekta na podlagi 
vloge  upravičenca. Upravičeni stroški  investicijskega projekta po sklenjeni pogodbi  so stroški:

- ureditev in priprava zemljišča za gradnjo ter zunanja ureditev,
- gradnja objekta,
- inštalacijska dela za stavbo (oprema in storitve inštalacije le-te) in
- nakup novih strojev in opreme (stroji in oprema).

Upravičenec bo investicijo v opredmetena osnovna sredstva zaključil najkasneje do 31.12. 
2021. Za zaključek investicije v osnovna sredstva se šteje končanje investicijskih del oziroma 
zaključek gradbenih del ter vključitev strojev in opreme v objektih v proizvodni proces skladno z 
navedbami v vlogi. Upravičenec je imel na dan oddaje vloge zaposlenih 31,51 oseb v letnih 
delovnih enotah (LDE). Upravičenec se zavezuje, da bo v okviru projekta zaposlil skupaj 23 
oseb za poln delovni čas v obdobju do 31. 12. 2024 (skupno število zaposlenih najmanj 54,51).
Vrednost investicijskega projekta znaša vključno z DDV 15.372.975,02 EUR, od tega znaša
višina upravičenih stroškov (brez DDV) 15.037.053,37 EUR. Pogodbena vrednost v oblike 
subvencije je znašala 3.000.000,00 EUR. 
Ministrstvo je prvi del spodbude v vrednosti 1.800.000,00 EUR nakazalo v letu 2020, preostali 
del v maksimalni vrednosti 1.200.000,00 EUR pa bo izplačalo v letu 2021. Nakazilo bo izvedeno 
iz PP 534310- Spodbujanje investicij. Nakazana sredstva so namenska in jih sme upravičenec 
porabiti samo v skladu s pogodbo. Osnova za izplačilo spodbude  je zahtevek za sofinanciranje, 
ki ga  na MGRT predloži upravičenec in ga potrdi skrbnik. Upravičenec bo ministrstvu predložil 
dva zahtevka za sofinanciranje, in sicer:
Prvi zahtevek   za sofinanciranje v vrednosti  1.800.000,00 EUR je bil predložen 16. 12. 2020.
Drugi zahtevek za sofinanciranje v maksimalni vrednosti 1.200.000,00 pa mora biti predložen 
do 20. 11. 2021. Upravičeni stroški se upoštevajo do datuma, navedenega v pogodbi. 
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Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bila podjetju PET PAK regionalna državna pomoč  
dodeljena na podlagi drugega odstavka 31. člena ZSRR-2 brez javnega razpisa, Vsi pogoji po 
Uredbi 651/2014/EU in 15. členu Uredbe  o dodeljevanju  regionalnih državnih pomoči ter način 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in  
investiranje (Uradni list  RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18 po ugotovitvah komisije so bili izpolnjeni.
Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Povzetek

Nadzor je bil opravljen v okviru načrta dela 2021 in je zajemal pregled poslovanja s sredstvi 
proračuna RS na PP 190117 EXPO 2020 Dubaj in PP 534310 Spodbujanje investicij.

Pregledani sta bili  naslednji  proračunski postavki:

1. PP 190117 EXPO 2020 Dubaj

Veljavni proračun v letu 2020 na proračunski postavki (PP) 190117 – EXPO 2020 Dubaj je 
znašal 3.143.068,69 EUR, realizacija pa 3.142.667,78 EUR.

1.2 Nakup letalskih vozovnic

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem 
postopku z oznako ODKART – 8/2018 sklenjen krovni sporazum. Naročniki (MGRT) je z
izvajalci sklenil posamezni okvirni sporazum o dobavi letalskih vozovnic, pri tem pa je upošteval 
določila krovnega sporazuma. Vsi nakupi letalskih vozovnic so bili izvedeni v skladu s 
sklenjenem posamičnim okvirnim sporazumom. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

1.3 Medijska podpora aktivnostim na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je naročnik (MGRT) pri izbiro izvajalca za Zagotavljanje
medijske podpore aktivnostim na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj izvedel JN po 
postopku s pogajanji brez  predhodne objave na podlagi druge alineje c) točke prvega odstavka 
46. člena Zakona o javnem naročanju ZJN -3. Vse naloge za zagotavljanje medijske podpore 
aktivnosti  na projektu svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj po pregledanih računih so se 
izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

1.4 Izvajanje  strokovno svetovalnih storitev za izvedbo predstavitve  RS na EXPO 2020
      v Dubaju

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bile storitve za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za 
izvedbo predstavitve RS na  EXPO 2020 v  Dubaju opravljene v skladu s  pogodbo. št. C2130-
19-090046 z dne 17.5.2019, ki je bila sklenjena v skladu s prvim  odstavka 28. člena ZJN-3, 
zato se za sklenitev te pogodbe pravila o oddaji javnega naročila ne uporabljajo. Vse naloge
izvajanja strokovno svetovalnih storitev in predstavitve Slovenije na EXPO 2020 so  bile 
opravljane v skladu s pogodbo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
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2. PP 534310 Spodbujanje investicij

Veljavni proračun v letu 2020 na proračunski postavki (PP) 534310 – Spodbujanje investicij je 
znašal 8.153.120,35EUR, realizacija pa 7.803.120,35 EUR.

Pregledan je bil postopek dodelitve  subvencije za TPV AUTOMOTIVE d.o.o. in  REM d.o.o.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bil postopek dodelitve subvencij izveden na podlagi vloge 
iz 15. člena ZSInv. Vloge prejemnikov, katerim so bile dodeljene subvencije po postopku 
dodelitve subvencije brez javnega razpisa, so izpolnjevale vse pogoje iz drugega odstavka 4. 
člena in merila iz prvega odstavka 5. člena ZSInv, ki so določeni v ZSInv ter podrobneje 
opredeljeni v uredbi. Pri določitvi najvišje možne višine spodbude je bila  upoštevana Uredbo
651/2014/EU in podrobnejša navodila, ki  jih  določi Vlada z uredbo za dodelitev spodbud. Vsi 
ponudniki so  MGRT predložili zahtevek za sofinanciranje v potrditev skrbniku pogodbe v roku, 
ki je določen v sklenjeni  pogodbi. 
V skladu s sklenjenimi pogodbami je Ministrstvo prvi del spodbude nakazalo v letu 2020, 
preostali del pa bo nakazalo v letu 2021. Pristojno ministrstvo (MGRT) izvaja nadzor nad 
izvajanjem pogodb o dodelitvi subvencij iz 18. člena ZSI in  preverja namenskost porabe 
subvencij in pogodb o izvedbi strateških investicij iz 24. člena ZSInv  Nepravilnosti pri postopkih 
dodelitve subvencije  niso bile ugotovljene.

3. REGIONALNA DRŽAVNA POMOČ NA PODLAGI 31. ČLENA ZAKONA O SPODBUJANJU 
SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Dodeljevanje spodbud na podlagi neposredne vloge v skladu z 31. členom Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; ) za PET 
PAK d.o.o.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bila podjetju PET PAK regionalna državna pomoč 
dodeljena na podlagi drugega odstavka 31. člena ZSRR-2 brez javnega razpisa, Vsi pogoji po 
Uredbi 651/2014/EU in 15. členu Uredbe  o dodeljevanju  regionalnih državnih pomoči ter način 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in  
investiranje (Uradni list  RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18 po ugotovitvah komisije so bili izpolnjeni.
Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih po enega prejme Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, enega pa zadrži UNP.



15

Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na
Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Marjan Cirer
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik

Vročiti po ZUP:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
  
V vednost:
- Ministrstvo za finance, kabinet ministra po e-pošti: gp.mf@gov.si
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