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ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2130-22-5567 – Proizvodnja aseptičnih izdelkov – objekt 
70 v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na _____ 
seji dne _____________ sprejela naslednji sklep:

V veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 Proračuna Republike Slovenije se, skladno s podatki iz 
priložene tabele, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2130-20-0002 – Spodbujanje 
investicij, iz skupine projektov 2130-20-S001- Dodeljevanje spodbud za investicije, in sicer:

2130-22-5567- Proizvodnja aseptičnih izdelkov – objekt 70

Priloga :
- Tabela.

                                                                                  mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                           vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.                                               

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, generalni direktor 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. Investicija podjetja Lek d.d. 
predvideva vzpostavitev nove poslovne enote, ki bo zagotavljala nove proizvodne kapacitete na 
področju tekočih vial in prednapolnjenih brizg; ustvar jenih bo 121 novih delovnih mest v 
Osrednjeslovenski regiji. Nova proizvodna enota bo opremljena z najsodobnejšo tehnološko opremo za 
aseptične procese, t.i. izolatorsko tehnologijo, ki je ni na voljo v nobeni farmacevtski industriji v 
Sloveniji. 
Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 81.190.858,70 EUR. Vrednost tako 
upravičenih kot neupravičenih stroškov projekta skupaj znaša 82.620.156,11 EUR (vrednost z DDV).
Datum začetka investicije je 15. 10. 2021, datum zaključka investicije pa 14. 10. 2024. 
Ministrstvo prejemniku spodbude odobri subvencijo v višini 6.559.542,93 EUR, kar je 8,08 odstotkov od 
vrednosti upravičenih stroškov investicije, in sicer tako da se v letu 2022 izplača največ do 
2.977.014,78 EUR, v letu 2023 največ do 3.436.583,54 EUR in v letu 2024 največ do 145.944,61 EUR.

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 ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  t e r  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(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

2130-22-5567–
Proizvodnja 
aseptičnih 
izdelkov – objekt 
70

534310 –
Spodbujanje 
investicij

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 2130-20-0002 –
Spodbujanje 
investicij

534310 –
Spodbujanje 
investicij

2.977.014,78 EUR 3.436.583,54 EUR

SKUPAJ 2.977.014,78 EUR 3.436.583,54 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
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21 in 
51/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                              Zdravko Počivalšek
                                                              MINISTER

Priloge:
 Obrazložitev
 Tabela s podatki projekta
 Obrazec 3



OBRAZLOŽITEV

Projekt 2130-22-5567 – Proizvodnja aseptičnih izdelkov – objekt 70

Postopek

Investitor, ki je hkrati tudi prejemnik spodbude, Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 
Ljubljana je na ministrstvo dne 11. 10. 2021 vložil 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 »Proizvodnja aseptičnih izdelkov –
objekt 70«. 

Na podlagi mnenja komisije, da investicija izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZSRR-2 za dodelitev 
subvencije, lahko ministrstvo po prostem preudarku izda odločbo o dodelitvi subvencije, v kolikor so 
izpolnjeni tudi vsi pogoji za financiranje iz sredstev državnega proračuna. Prosti preudarek je pri tem 
omejen na presojo zagotovljenih proračunskih sredstev.

Komisija je z mnenjem št. 303-105/2021/6 z dne 23. 12. 2021 potrdila, da je vloga podjetja Lek 
farmacevtska družba d.d, z dne 11. 10. 2021 formalno popolna in da izpolnjuje vse zahteve, pogoje in 
merila, kot jih določajo ZSRR-2, Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, 
Shema državne pomoči «Regionalna shema državnih pomoči«, Uredba 651/2014 in Uredba o karti 
regionalne državne pomoči za obdobje 2014-2021.

Komisija je ugotovila, da je prejemnik spodbude v skladu z določbami Priloge I 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 št. 187/2014, z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjeno z 
Uredbo 2017/1084 z dne 14.  junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 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, 20. 6. 2017), 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, 7. 7. 2020) in Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 270, 29.7.2021) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
Komisije 651/2014), ob upoštevanju v vlogi navedene lastniške strukture prejemnika spodbude ter
javno dostopnih podatkov, veliko podjetje ter da bo investicija z vzpostavitvijo nove poslovne enote 
izvedena v občini Ljubljana, v Osrednjeslovenski regiji, ki se nahaja na območju »c« iz Uredbe o karti 
regionalne pomoči za obdobje 2014–2021 (Uradni list RS, št. 103/13 in 173/20 – v nadaljevanju: 
Uredba o regionalni karti), torej na območju zahodne Slovenije.

Vlogi investitorja ki je hkrati tudi prejemnik spodbude, Lek farmacevtska družba d.d., je bilo ugodeno z 
odločbo št. 303-105/2021/10 z dne 28. 12. 2021 o dodelitvi subvencije za investicijo »Proizvodnja 
aseptičnih izdelkov – objekt 70« do skupne višine 6.559.542,93 EUR.

Podatki o investiciji

Investicija »Proizvodnja aseptičnih izdelkov – objekt 70«, ki bo izvedena v Ljubljani in se nanaša na
vzpostavitev nove poslovne enote. 



Investicija predvideva vzpostavitev nove poslovne enote, ki bo zagotavljala nove proizvodne 
kapacitete na področju tekočih vial in prednapolnjenih brizg. Nova proizvodna enota bo opremljena z 
najsodobnejšo tehnološko opremo za aseptične procese, t.i. izolatorsko tehnologijo, ki je ni na voljo v 
nobeni farmacevtski industriji v Sloveniji. Izolatorska linija predstavlja najnovejše procesne rešitve z 
vidika aseptičnih pogojev in procesnih rešitev za to okolje.  Z novo inovativno tehnologijo bo 
omogočena proizvodnja tehnološko in regulatorno najbolj zahtevnih farmacevtskih oblik kot so 
biološka podobna zdravila, nebiološka kompleksna zdravila ter inovativna biološka zdravila. Investicija 
vključuje gradnjo novega proizvodnega objekta na naslovu Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Občina 
Ljubljana, z vključeno novo tehnološko opremo. Skupna neto površina, vključno z vsemi nadstropji, bo 
v izmeri 14.119,96 m2. Oprema, ki predstavlja osnovo za vzpostavitev samostojne poslovne enote s 
ključno infrastrukturo za proizvodnjo najzahtevnejših aseptičnih farmacevtskih izdelkov je sestavljena 
iz naslednjih sklopov opreme:

- glavna proizvodna oprema – proizvodne linije, na katerih potekajo glavni proizvodni procesi, 
kot so polnjenje, sestavljanje, optična kontrola, pakiranje,

- pomožna proizvodna oprema – podporna oprema, ki je potrebna za nemoteno delovanje 
glavne proizvodne opreme, pripravo materialov in sestavnih delov linije, ki so potrebni za 
potek procesov,

- oprema za kontrolo in testiranje – oprema, ki se v proizvodnji uporablja za preverjanje 
ustreznosti opreme, procesov in kvalitete končnih/vmesnih izdelkov. 

Investicija se bo izvajala v občini Ljubljana, v Zahodni Sloveniji, v Osrednjeslovenski statistični regiji, in 
bo ustvarila 121 novih delovnih mest, kar pomeni, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu 
razvoju. 

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 81.190.858,70 EUR. Vrednost tako 
upravičenih kot neupravičenih stroškov projekta skupaj znaša 82.620.156,11 EUR (vrednost z DDV).

Datum začetka investicije je 15. 10. 2021, datum zaključka investicije pa 14. 10. 2024. 

Investicija vzpostavlja novo poslovno enoto prejemnika spodbude, kar bo pozitivno vplivalo na
povečanje dodane vrednosti, zaposlovanja, zagotovilo nadaljnjo rast podjetja ter zmanjšalo okoljski 
odtis.

Subvencija

Ministrstvo prejemniku spodbude odobri subvencijo v višini 6.559.542,93 EUR, kar je 8,08 odstotkov 
od vrednosti upravičenih stroškov investicije, in sicer tako da se v letu 2022 izplača največ do 
2.977.014,78 EUR, v letu 2023 največ do 3.436.583,54 EUR in v letu 2024 največ do 145.944,61 
EUR. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Sredstva so 
zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 –
Spodbujanje investicij.

Subvencija se bo prejemniku spodbude dodelila s pogodbo o dodelitvi subvencije, s katero se bodo 
znotraj okvirov vloge in njenih dopolnitev, mnenja komisije in odločbe, določile medsebojne pravice in 
obveznosti ter vsi drugi pogoji, pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.



PRILOGA 2: Tabela projekta

Nosilec projekta Naziv projekta Viri
Vrednost 
projekta

Začetek 
financiranja

Konec 
financiranja 

pred 
2021

2021 2022 2023 2024

LEK d.d.
Proizvodnja 
aseptičnih izdelkov 
– objekt 70

SKUPAJ 81.190.858,70 15.10.2021 14.10.2024 0,00 647.528,34 36.200.524,79 42.536.373,61 1.806.431,96

2130-22-5567 Državni proračun Skupaj 6.559.542,93 0,00 0,00 2.977.014,78 3.436.583,54 145.944,61

PP: 534310 –
Spodbujanje investicij

6.559.542,93 0,00 0,00 2.977.014,78 3.436.583,54 145.944,61

Ostali viri Skupaj 74.631.315,77 0,00 647.528,34 33.223.510,01 39.099.790,07 1.660.487,35

Lek d.d. 74.631.315,77 0,00 647.528,34 33.223.510,01 39.099.790,07 1.660.487,35
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