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ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2130-20-5555 »Širitev embalažnega programa 2020-2023 
Steklarne Hrastnik« 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:

2130-20-5555 – Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik.

Priloga :
- Obrazec 3

                                                                                   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:
- Jernej Salecl, v.d. generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 
tehnologijo, 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 Steklarna Hrastnik bo v 
širitev embalažnega programa in nakup strojev in opreme na problemskem območju občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje (v nadaljevanju HRT) investiralo več kot 30 milijonov eurov ter v okviru tega 
investicijskega projekta ustvarilo 4 nova delovna mesta.
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

2130-20-5555 –
Širitev 
embalažnega 
programa 2020-
2023 Steklarne 
Hrastnik

989110 – Dodatni
ukrepi za problemska 
območja

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-20-5555 –
Širitev 
embalažnega 
programa 2020-
2023 Steklarne 
Hrastnik

200709 – Ukrepi 
regionalne politike

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 – Dodatni
ukrepi za problemska 
območja

4.810.000,00 EUR 822.000,00 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

EP 2130-20-8132
Spodbujanje 
skladnega 
regionalnega 
razvoja

200709 – Ukrepi 
regionalne politike 335.000,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 5.145.000,00 EUR 822.000,00 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 NE



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                              Zdravko Počivalšek
                                                              MINISTER

Prilogi:
 Obrazložitev
 Preglednica projektov
 Obrazec 3



OBRAZLOŽITEV

2130-20-5555 – Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik.

Postopek

Podjetje Steklarna Hrastnik, d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, je z dnem 20. 6. 2019 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). Predmet 
vloge je projekt »Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik«.

Vloga (z vsemi dopolnitvami) je bila obravnavana in preverjena 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,  
14/18 in 168/20, v nadaljevanju: Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje), 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), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi 
prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3,v nadaljevanju: Uredba 651/2014) in Uredbo o karti 
regionalne pomoči za obdobje 2014-2021 (Uradni list RS, št. 103/13, v nadaljevanju Uredba o karti 
državne pomoči za obdobje 2014-2021).

Regija investicijskega projekta

Občina Hrastnik se nahaja na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki se opredeljuje kot 
problemsko območje z visoko brezposelnostjo (v nadaljevanju HRT). Stopnja brezposelnosti na 
območju HRT je po zadnjih razpoložljivih podatkih presegla 20 % in ima tendenco naraščanja. Iz 
navedenega razloga se do vključno leta 2020 na območju HRT izvajajo dodatni začasni ukrepi 
razvojne podpore. Podjetje Steklarna Hrastnik d.o.o. se opredeli kot veliko podjetje z območja »a«. 
Skladno s tretjim odstavkom 2. člena  Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2021 je 
območje »a« območje, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto. 
Kot območja »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 
Vzhodna Slovenija.

Podatki o podjetju

Steklarna Hrastnik, d.o.o. je veliko podjetje v 100 % lasti v Švici ustanovljenega podjetja GlobalGlas 
AG, ki je v 100 % lasti Ampelus Holding Limited iz Cipra, ta pa v 100 % lasti Kalantia Limited iz Cipra. 
Steklarna Hrastnik ima v 100 % lasti invalidsko podjetje Glashuta, d.o.o. ter je tudi 19,6% lastnica 
podjetja RC eNeM, d.o.o., ki je ena izmed pozitivnih zgodb  v okviru državnega financiranja razvojnih 
centrov. Glavna dejavnost Steklarne Hrastnik, d.o.o. je C 23.130 - Proizvodnja votlega stekla. 
Steklarna Hrastnik, d.o.o. v poslovni enoti Vitrum in Special proizvaja embalažni program, medtem ko 
se program namiznega stekla proizvaja le v enoti Vitrum. Temeljna usmeritev podjetja je proizvodnja 
visoko kakovostnih, sodobnih steklenih izdelkov s poudarkom na hitrem razvoju novih izdelkov in 
uvajanju novih tehnologij.  

Podjetje je v letu 2019 po podatkih iz GVIN imelo 66,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 8,8 mio 
EUR EBIT, 7,4 mio EUR čistega dobička in 61.232,11EUR realizirane dodane vrednosti na 
zaposlenega. V povprečju je v letu 2019 podjetje imelo zaposlenih 517 oseb. Boniteta podjetja je A1+.



Podatki o investicijskem projektu

S projektom podjetje uvaja bistveno spremembo poslovnih procesov in sicer v enoti Vitrum, na sedežu 
podjetja v Hrastniku. Investicija družbi omogoča prehod izključno na proizvodnjo visokokakovostnega 
embalažnega programa (predvsem za žgane pijače in parfumsko industrijo) v enoti Vitrum, ter na 
drugi strani ukinitev oz. opustitev proizvodnje namiznega programa v enoti Vitrum, za katerega pravi 
da postaja zaradi hude cenovne konkurence in s tem minimalnih donosov, nerentabilen.

Steklarna Hrastnik d.o.o. s predmetnim projektom v enoti Vitrum izvaja obsežno rekonstrukcijo 
(prenovo) G-peči za taljenje stekla in izgradnjo nove kisikove peči, ki bo pomenila za 50 % povečanje 
kapacitet za taljenje stekla, nadalje nabavo in montažo 3 novih steklarskih strojev ter celovito sanacijo 
oz. rekonstrukcijo s pečjo in objektom povezane opreme, inštalacij, infrastrukture ter avtomatizacije.

Učinek predmetne investicije bo pozitivno vplival na okolje, saj bodo zaradi uporabe čistega kisika za 
zgorevanje pri taljenju stekla nastajale minimalne emisije dušikovih oksidov (NOx), zasnova talilne 
peči pa bo omogočala najnižjo porabo specifične energije pri doseganju visoke kakovosti stekla. V 
procesu zgorevanja je predvidena tehnološka rešitev za integracijo vodika kot goriva, kar je unikaten 
svetovni pilotni RRI projekt.

Vrednost investicijskega projekta znaša 30.066.000,00 EUR (z DDV) oz. 24.644.000,00 EUR (brez 
DDV). Od tega upravičeni stroški znašajo 23.869.000,00 EUR, neupravičeni stroški pa 775.000,00 
EUR.

Začetek projekta je bil 10. 7. 2019, zaključek pa je predviden najkasneje do 31. 12. 2021. S projektom
bo Steklarna Hrastnik ohranila obstoječa delovna mesta in ustvarila 4 nova delovna mesta.

Vloga

Predmet vloge za neposredno dodelitev regionalne državne pomoči po 31. členu ZSRR-2 je projekt 
»Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik«, ki znaša 24.644.000,00 EUR (brez 
DDV). Ta vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške, specificirane z vlogo in njenimi 
dopolnitvami, in sicer upravičeni stroški znašajo do 23.869.000,00 EUR, neupravičeni stroški pa 
znašajo predvidoma do 775.000,00 EUR. Vlagatelj je MGRT zaprosil za neposredno dodelitev 
5.967.000,00 EUR regionalne državne pomoči, kar je 25 % upravičenih stroškov celotne investicije.
MGRT je glede na razpoložljivost proračunskih sredstev ugotovilo, da se upravičencu lahko dodeli 
regionalna državna pomoč v višini največ do 5.145.000,00 EUR v letu 2020, v letu 2021 pa največ do 
višine 822.000,00 EUR.

Denarna sredstva ima MGRT zagotovljena na proračunskih postavkah PP 989110 – Dodatni ukrepi za 
problemska območja in PP 200709 – Ukrepi regionalne politike.

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 2130-20-5555 

Nosilec projekta Naziv projekta Viri Vrednost projekta
Začetek 

financiranja
Konec 

financiranja pred 2020 2020 2021

Steklarna Hrastnik  d.o.o.
Širitev embalažnega programa 
2020-2023 Steklarne Hrastnik SKUPAJ 30.066.000,00 10.7.2019 31.12.2021 0 26.946.000,00 3.120.000,00

2130-20-5555 Državni proračun Skupaj 5.967.000,00 0 5.145.000,00 822.000,00
989110 Dodatni ukrepi za 
problemska območja 5.632.000,00 0 4.810.000,00 822.000,00

200709 Ukrepi regionalne politike 335.000,00 0 335.000,00 0

Drugo 0 0 0 0

Ostali viri Skupaj 24.099.000,00 0 21.801.000,00 2.298.000,00

Steklarna Hrastnik d.o.o. 17.902.000,00 0 15.604.000,00 2.298.000,00

Steklarna Hrastnik d.o.o. 6.197.000,00 0 6.197.000,00 0
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