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PODATKI O AKTU 

Naziv  Pravilnik o dodeljevanju spodbud 

Skrajšan naziv  / 

Pravna podlaga 

• Zakon o javnih skladih, ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08, s sprem. in dopol.) 

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 

20/11, s sprem. in dopol.  

• Ustanovitveni akt Sklada z dne 23.7.2009, s spremembami in 

dopolnitvami, čistopis SV 174/22 z dne 24.3.2022 

• Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada 

št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (v nadaljevanju: SPP) , s sprem. 

in dopol.  

Številka dokumenta 0141-6/2021-SRRS-6 

Izdajatelj Slovenski regionalno razvojni sklad 

Verzija / 

Status  Končni 

Odgovorna oseba za sprejem Direktor Sklada 

Datum sprejetja 3. 5. 2022 

Datum začetka veljavnosti 4. 5. 2022 

Pripravil/-a Katja Zgonc 

Sodelovali Tjaša Kariš 

PODATKI O SPREMEMBI AKTA 

Zap.  

št. 
Opis spremembe 

Podatki akta sprememb 

Skrajšan 

naziv 
Verzija 

Datum 

sprejetja 
Opombe 

1. V 16. členu se uvede nov 1. odstavek  1. 2.4.2015  

2. Spremeni se 3. odstavek 16. člena  2. 12.8.20215  

3. Spremeni se 2. odstavek 39. člena  3. 4.3.2016  

4. Doda se nov 20.a člen  4. 2.6.2016  

5. Doda se 7. alineja v 1. odstavku 7. člena ter doda se 

31. a člen 
 5. 28.10.216  

6. Spremeni se naziv uredbe v 1. odstavku 2. člena ter 

v 1. odstavku 4. člena. 

Spremeni se 1. odstavek 12. člena. 

15. člen se črta 

Spremeni se 1. odstavek 21. člena,   1. odstavek 25. 

člena ter 28. člen 

 6. 28.12.2016  

7. Spremeni se 3. odstavek 17. člena 

V 22. členu se dodata 5. in 6. odstavek 

Spremeni se 3. odstavek 23. člena ter 24. člen 

 7. 20.11.20217  

8. Spremeni se 1. odstavek 2. člena, 1. odstavek 4. 

člena, 5. odstavek 9. člena, 2. odstavek 19. člena, 2. 

odstavek 21. člena ter v istem členu se za 12. 

odstavkom doda nov 13. odstavek. 

 8. 11.4.2018  

9. Spremeni se 7. alineja 2. odstavka 39. člena ter 3. 

odstavek 39. člena 
 9. 25.7.2018  

10. Spremeni se 1. odstavek 21. člena  10. 22.5.2019  

11. Spremeni se naziv 39. člena ter besedilo 1., 3. in 5. 

odstavka tega člena. Posodobijo se spremembe 

Uredb ter druge zakonodaje. 

 11. 5.10.2021  

12. Posodobijo se določila na podlagi spremembe 

regionalne uredbe ter ostala določila 
 12. 22.3.2022  

13. Sprememba pri stroških projektov lokalne in 

regionalne javne infrastrukture 
 13. 3.5.2022  
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Na podlagi 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10-ZSKZ-B), 10. člena Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 25. člena 

Ustanovitvenega akta Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 174/22 z dne 

24.3.2022), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada št. št. 012-6/2019-12 z 

dne 8. 11. 2019 (v nadaljevanju: SPP), s sprem. in dopol. , direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada 

(v nadaljevanju: sklad) sprejema 

 

 

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SPODBUD  

 
I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

(1) Pravilnik o dodeljevanju spodbud (v nadaljevanju besedila: pravilnik) sklada opredeljuje izvajanje ukrepov 

na področjih: 

- pravil regionalnih državnih pomoči, 

- pomoči po pravilu »de minimis«, 

- kmetijstva in gozdarstva, 

- spodbujanja projektov lokalne ter regionalne javne infrastrukture, 

- pred-financiranja projektov,  

- spremembe dinamike plačila, reprograma in odpisa obveznosti do sklada, 

- reprogramiranje finančnih obveznosti upravičencev 

(2) Pri izvajanju posameznih ukrepov sklada oz. dodeljevanju spodbud se kot podlaga uporabljata SPP ter 

ta pravilnik.   

 

II DOLOČBE O REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČEH 

 

2. člen 
(pravne podlage, izrazi in cilji regionalne pomoči) 

(1) Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (v nadaljnjem besedilu: regionalna pomoč) se upošteva 

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, 

168/20, 121/21 in 27/2022; v nadaljnjem besedilu: regionalna uredba) ter Uredba 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 z dne 26. 6. 2014, str. 1 ), zadnjič spremenjena z 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 št. 270 

z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Uredba EU o skupinskih izjemah). 

(2) Prejemniki regionalne pomoči so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na 

območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podjetje), pod pogoji iz regionalne uredbe in Zakona 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem 

besedilu: ZSRR-2). 

(3) Cilj regionalne pomoči je spodbujati skladni regionalni razvoj na konkurenčnem notranjem trgu z 

znižanjem stroškov podjetjem, kar ima ugodne učinke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih 

upravičenih območij »a«1 in »c«2 v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči, v primerjavi z 

območji v soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in kakovosti življenja, merjeno s 

 
1 Kot območja »a« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija. 
2 Kot območja »c« na karti regionalne pomoči se določi del ozemlja teritorialne enote NUT2 SI04 Zahodna Slovenija in vključuje: 

– celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 goriška statistična regija, 
– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj, 
– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran, 
– na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri 
Litiji in Velike Lašče. 
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koeficientom variacije in kazalniki indeksa razvojne ogroženosti v skladu s pravilnikom o razvrstitvi 

razvojnih regij po stopnji razvitosti za tekoče programsko obdobje. Regionalna karta velja do 31. 12. 2027. 

(4) Mikro, majhna in srednja velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) v tem poglavju pravilnika, so 

podjetja kot jih določa priloga I Uredbe EU o skupinskih izjemah.  
 

3. člen 
(intenzivnosti regionalne pomoči) 

Intenzivnost regionalne pomoči za začetne investicije na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu 

nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, v skladu z uredbo, ki ureja karto 

regionalne pomoči . 

 

4. člen 
(področja uporabe) 

(1) Določbe II. poglavja pravilnika veljajo za pomoči, dodeljene v vseh sektorjih, razen v/za: 

- sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 

ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z 

Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb 

(EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-

19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11), z izjemo pomoči za 

usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, 

pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za 

naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;, 

- ladjedelništvu, 

- proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,  

- premogovništvu, 

- za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU 

z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL 

L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24), 

- v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj 

oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist 

MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, 

pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide, 

- v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih: 

o kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 

od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 

o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

- podjetja v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja s področja reševanja in prestrukturiranja 

gospodarskih subjektov v težavah in 18. točka 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah. Navedeno 

ne velja za podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, a so v obdobju od 1. januarja 2020 do 

31. decembra 2021 postala podjetja v težavah. 

- dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 

in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. 

Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 

proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom. 

- pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga, 

- upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe 

Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in 

nezdružljivo s skupnim trgom EU, 

- primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah, 

- primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah, 
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- primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 

2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah. 

(2) Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote 

v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno 

enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, 

ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni 

izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se 

izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se 

zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi za pomoč. 

(3) Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni 

enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste 

strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih 

poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni 

dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih 

dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb 

ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z 

Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več 

zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 

291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 

NACE Rev. 2). 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih 

poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru, do katerih pride med 1. januarjem 2020 

in 30. junijem 2021, ne štejejo za prenos, če so bile zaveze iz drugega odstavka tega člena podane pred 

31. decembrom 2019. 

(5) Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz točk (a) 

do (d) prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi 

uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe 

(EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič 

spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o 

spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter 

Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz 

vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja 

(UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU), in za operacije, 

naštete v 11. členu Uredbe 508/2014/EU. 

(6) V trenutku izplačila regionalne pomoči mora imeti podjetje, ki prejema pomoč, v sodnem registru 

registrirano vsaj podružnico. 
 

5. člen 
(nameni, pogoji in merila dodeljevanja) 

(1) Začetna investicija pomeni: 

a) investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:  

- vzpostavitvijo nove poslovne enote,  

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju 

prej ni proizvajala ali   

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, ali  

b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če 

ne bi bila kupljena, in jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem. Nakup delnic se ne šteje za 

začetno investicijo. 

(2) Investicija je začetna investicija pod pogojem: 

- da investitor nabavi opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ali poslovno enoto od 

poslovno ali zasebno nepovezane osebe in 

- da transakcija poteka pod tržnimi pogoji. 
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(3) Na upravičenih območjih »a«, opredeljenih v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, lahko prejmejo 

pomoč za začetne investicije MSP in velika podjetja. Na upravičenih območjih »c«, opredeljenih v uredbi, 

ki ureja karto regionalne pomoči, lahko prejmejo pomoč za začetne investicije MSP, velika podjetja pa le 

pomoč za nove gospodarske dejavnosti.  

(4) Nakup delnic se ne šteje za začetno investicijo, ki ustvarja novo dejavnost. Nova gospodarska dejavnost 

pomeni: 

- vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova 
dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo poslovna enota že opravlja, ali 

- pridobitev sredstev poslovne enote, ki je ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in ki jo kupi 
investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki naj bi se izvajala s 
pridobljenimi sredstvi, ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo poslovna enota že opravlja pred 
pridobitvijo. 

(5) Pri ugotavljanju povezanosti investitorja s prodajalcem pri pridobitvi sredstev poslovne enote iz točke b) 

prvega odstavka tega člena in druge alineje prejšnjega odstavka se uporablja opredelitev povezanih 

podjetij, kot jo določa 3. člen priloge I k Uredbi EU o skupinskih izjemah. 

(6) Pri dodeljevanju pomoči se pri javnih razpisih, poleg meril za doseganje ciljev javnih razpisov in ob 

upoštevanju minimalnega praga točk, ki jih mora doseči izbran projekt, uporabljata z najmanj deset % 

utežjo tudi vsako od naslednjih meril: 

- uvrstitev na obmejno problemsko območje po prvem odstavku 24. člena ZSRR-2 ter 

- uvrstitev na problemsko območje z visoko brezposelnostjo po 25. členu ZSRR-2. 

(7) Regionalna pomoč za raziskovalno infrastrukturo se dodeli ob pogoju, da prejemnik pomoči zagotavlja 

pregleden in nediskriminatoren dostop do te infrastrukture vsem, ki izkažejo za to interes. 

(8) Za del enotnega investicijskega projekta se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začeli isti investitor in 

z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč,  

v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD« nadomesti z besedilom »v isti regiji na 

ravni 3 standardne klasifikacije teritorialnih enot (SKTE 3), kakor jih določa Uredba (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih 

teritorialnih enot (nuts) (UL L št. 154 z dne 21. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo 

Komisije (EU) 2019/1755 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) 

(UL L št. 270 z dne 24. 10.  2019, str. 1. 

  

6. člen 
(instrumenti in preglednost) 

(1) Regionalna pomoč se dodeli v obliki: 

- subvencij začetnih investicij,  

- subvencij obresti, 

- garancij oziroma 

- posojil, z obrestno mero, ki je nižja od tržne.  
Spodbude v obliki garancij iz naslova regionalnih pomoči se lahko dodelijo skupaj z uporabo 21. člena 
SPP. 

(2) Regionalna pomoč se lahko dodeli z instrumenti iz prvega odstavka tega člena, če je mogoče vnaprej in 

brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent nepovratnih sredstev. 

(3) Sklad lahko dodeljuje spodbude regionalnih pomoči v obliki ugodnih posojil tudi po obrestni meri, ki je 

enaka ali višja od veljavne referenčne obrestne mere in zato ne vsebuje elementov državnih pomoči, 

vendar ob upoštevanju vseh ostalih pogojev, ki izhajajo iz pogojev regionalnih državnih pomoči ter ostalih 

pogojev iz tega Pravilnika, razen pogojev: 

- ki veljajo glede začetka projekta v povezavi z vložitvijo vloge, opredeljenih v 1. odstavku 10. člena 

Pravilnika, saj se lahko projekt v tem primeru  začne izvajati tudi pred oddajo vloge za dodelitev 

sredstev oz. v roku, ki je določen s strani Sklada,  

- ki izhajajo iz 2. in 3. odstavka 5. člena Pravilnika in se nanašajo na posebne pogoje, ki se nanašajo 

na upravičena območja investicij v povezavi z velikostjo podjetij,  

- ki izhajajo iz 4. in 5. odstavka 9. člena Pravilnika in se nanašajo na posebne pogoje za investicije na 

področju diverzifikacije proizvodnje poslovne enote in investicije na področju bistvenih sprememb 

proizvodnega procesa,  
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- iz prvega stavka 8.  odstavka 9. člena Pravilnika, saj so lahko v tem primeru sofinancirana sredstva 

nova ali rabljena. 

(4) Regionalna pomoč v obliki ugodnega posojila z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se lahko dodeli, če je 

bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi 

pomoči in jo določi Evropska komisija in če je zavarovano z običajnim zavarovanjem ter ne vključuje 

neobičajnih tveganj.  

(5) Spodbudo ali regionalno pomoč v obliki garancij se izračuna na podlagi premij varnega pristana, 

opredeljenih v preglednici v 3.3. točki Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za 

državno pomoč v obliki garancij (Uradni list C, št. 155/2008 z dne 20. 6. 2008, str. 10-22). Za MSP, ki 

nimajo zgodovine posojilne sposobnosti ali bonitetne ocene, se premija varnega pristana  določi v višini 

3,8 odstotka. Višina državne pomoči je razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo 

plača podjetje. 

 

7. člen 
(kumulacija pomoči) 

(1) Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev določeni v regionalni uredbi, veljajo ne glede na to, iz katerih 

javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči 

hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste 

upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči 

ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno uredbo. 

(2) Pomoč se ne sme združevati s pomočjo »de minimis«, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s 

tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči. 
 

8. člen 
(poročanje o dodeljenih regionalnih pomočeh) 

(1) Sklad poroča o dodeljenih regionalnih pomočeh državnemu organu, pristojnemu za regionalni razvoj, 

zaradi priprave poročil v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v 

nadaljnjem besedilu: ZSDrP) in uredbo, ki ureja posredovanje  podatkov in poročanje o dodeljenih 

državnih pomočeh in pomočeh »de minimis«.  

(2) Vsaka tri leta izvede državni organ, pristojen za regionalni razvoj, celovito vrednotenje učinkov dodeljenih 

regionalnih pomoči v preteklih treh letih. Potrebne podatke in delne analize pridobi državni organ, pristojen 

za regionalni razvoj od sklada na podlagi pisne zahteve. 

(3) Odgovorna oseba prejemnika pomoči mora podati izjave in razkriti zahtevane podatke  tako, da jih je 

mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe mora sklad 

nemudoma začeti ustrezne odškodninske in kazenske postopke. 

(4) Državni organ, pristojen za regionalni razvoj, preverja izvajanje regionalne uredbe. Sklad mora poročati 

o ugotovljenih pomanjkljivostih in ugotovljenih sistematičnih nepravilnostih pri izvajanju regionalne uredbe 

v 30 dneh po ugotovljeni nepravilnosti.  

 

9. člen 

(upravičeni stroški) 

(1) Upravičeni stroški investicije lahko zajemajo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 

(2) Opredmetena osnovna sredstva so: zemljišča, zgradbe, oprema in stroji. 

(3) Neopredmetena dolgoročna sredstva so: prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, 

blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 

(4) Pri regionalni pomoči, odobreni za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki 

jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, iz tretje alineje a) točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, 

morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se 

ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del. 

(5) Pri regionalni pomoči, odobreni velikemu podjetju za bistveno spremembo proizvodnega procesa v 

obstoječi poslovni enoti iz četrte alineje a) točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,  morajo 

upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi 

se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih. 
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(6) Stroški zakupa obratov in strojev, se štejejo za upravičene stroške samo pod pogojem, če je zakup 

izveden v obliki finančnega zakupa in zakupna pogodba vsebuje določbe o obveznem nakupu sredstev 

po izteku zakupa. 

(7) Stroški zakupa zemljišč in zgradb pa se štejejo za upravičene stroške, če je zakupna pogodba sklenjena 

za najmanj pet let po predvidenem dokončanju investicije za velika podjetja in najmanj tri leta za MSP. 

(8) Razen pri MSP in pri nakupu poslovne enote oziroma sredstev poslovne enote morajo biti nabavljena 

osnovna sredstva nova. Regionalna pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena,  če so ta že bila 

sofinancirana z javnimi sredstvi. Pri nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko dajalec pomoči od 

investitorja zahteva cenitev sodnega cenilca in sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvoizdanega računa. 

(9) Pri pridobitvi sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki  je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne 

bi bila kupljena, mora investitor pridobiti cenitveno poročilo sodnega cenilca, transakcija pa mora potekati 

pod tržnimi pogoji. Upoštevajo se samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane z 

investitorjem. Vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih s pomočjo, dodeljeno pred nakupom, je treba 

odšteti od upravičenih stroškov. Če je po pridobitvi sredstev  upravičena do regionalne pomoči s temi 

sredstvi povezana investicija, je treba upravičene stroške te investicije prišteti k stroškom, povezanimi s 

pridobitvijo sredstev poslovne enote.  

(10) Upravičeni stroški investicij v neopredmetena dolgoročna sredstva lahko znašajo pri velikih podjetij največ 

50 % vseh upravičenih stroškov začetne investicije, za MSP ni te omejitve.  

(11) Upravičeni stroški za ustvarjanje novih zaposlitev, povezanih z izvedbo začetne investicije, so pod 

dodatnimi pogoji iz 13. člena tega pravilnika lahko tudi stroški dela na novo zaposlenih delavcev za največ 

dve leti. Kot strošek dela se lahko upošteva celotni znesek, ki ga mora prejemnik pomoči dejansko plačati 

v zvezi s posamezno zaposlitvijo in vključuje bruto plačo ter prispevke delodajalca. 

 

10. člen 
(spodbujevalni učinek in ostali pogoji) 

(1) Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je investitor vložil vlogo za dodelitev preden se projekt 

začne izvajati. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

- ime in velikost podjetja, 

- opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja, 

- lokacijo projekta, 

- seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta, 

- vrsto pomoči (instrument) in 

- znesek pomoči, potreben za projekt. 

(2) Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek 

dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru 

investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere 

investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, 

kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi 

sredstev poslovne enote pomeni začetek izvajanja del trenutek, ko se pridobi predujem ali kupnina za 

pridobljena sredstva. 

(3) Upravičenec mora zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 odstotkov celotnih upravičenih stroškov. 

Ta prispevek ne sme biti povezan z nobeno javno pomočjo, vključno s pomočjo »de minimis«. 

(4) Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odsvojiti in morajo ostati na upravičenem območju »a« 

oziroma »c« po uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, ki je prejelo pomoč, najmanj pet let po končani 

investiciji, če je prejemnik pomoči veliko podjetje, in najmanj tri leta po končani investiciji, če so prejemniki 

pomoči MSP. Uporabljati se morajo izključno za namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova 

nadomestitev, če v tem času zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na 

določenem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje. 

(5) Neopredmetena dolgoročna sredstva se morajo uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela 

regionalno državno pomoč, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljena morajo biti 

pod tržnimi pogoji od nepovezanih oseb in vključena v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme 

pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj pet let, v primeru 

MSP pa najmanj tri leta. 
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11. člen 
(kumulacija regionalne pomoči) 

(1) Zgornja meja intenzivnosti pomoči, kakor je določena v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, in pragovi 

za priglasitev iz 4. člena uredbe EU o skupinskih izjemah, veljajo ne glede na to, iz katerih javnih virov  je 

pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah ali individualnih pomočeh hkrati. Upošteva se 

skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. 

(2) Kadar se intenzivnost pomoči izračuna na podlagi kombinacije upravičenih stroškov investicije in stroškov 

plač, največja intenzivnost pomoči ne sme preseči najugodnejšega zneska, ki sledi iz uporabe navedene 

intenzivnosti na podlagi stroškov investicije ali stroškov plač. 

(3) Pomoč za začetne investicije se ne sme združevati s pomočjo »de minimis« glede na enake upravičene 

stroške, če bi s tem presegle intenzivnosti,  določene v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči. 

 

12. člen 
(dodatni pogoji za posamične odobritve regionalne pomoči na podlagi neposredne vloge) 

(1) Pri dodeljevanju pomoči na podlagi neposredne vloge iz 31. člena ZSRR-2 se šteje, 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, 

- je investicijska dokumentacija pripravljena v skladu z uredbo, ki določa enotno metodologijo za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 

- je nameravana gradnja objektov za izvedbo investicije določena na lokaciji, ki je skladna s prostorskim 

aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti. 

(2) Projekt izpolnjevati vse pogoje za dodelitev regionalne pomoči iz regionalne uredbe.  

 

13. člen 
(dodatni pogoji dodeljevanja regionalne pomoči za ustvarjanje novih zaposlitev) 

(1) Regionalna pomoč za ustvarjanje novih zaposlitev se lahko dodeli za novo zaposlitev, ki je povezana z 

izvedbo začetne investicije in je uresničena v treh letih po končani investiciji. Upošteva se tudi nova 

zaposlitev zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti zaradi nove investicije. 

(2) Število zaposlenih ustreza številu zaposlenih za polni delovni čas, ki so delali celo obravnavano leto. Delo 

oseb, ki niso delale celo leto, delo s krajšim delovnim časom ne glede na trajanje dela ter delo sezonskih 

delavcev se upoštevajo v sorazmernem delu. Povečanje števila zaposlenih se ugotavlja kot neto 

povečanje zaposlenih pri investitorju v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Nadomestna 

zaposlitev v podjetju ter prezaposlitev v okviru povezanih podjetij se ne štejeta kot novi zaposlitvi. 

(3) Nove zaposlitve, ustvarjene na podlagi začetne investicije, morajo ostati v regiji najmanj pet let, pri MSP 

pa najmanj tri leta, šteto od dneva, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, razen če gre delovno mesto, 

ki je bilo izgubljeno med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021. 

 

14. člen 
(dodatni pogoji za velike investicijske projekte) 

(1) Velik investicijski projekt je začetna investicija, pri kateri upravičeni stroški pri projektu presegajo vrednost 

50.000.000 evrov. Vrednost upravičenih stroškov mora biti izračunana na podlagi cen oziroma menjalnih 

tečajev na dan dodelitve pomoči ali pri velikih projektih iz tretjega odstavka tega člena, pri katerih je 

potrebna posamična priglasitev, na podlagi cen in menjalnih tečajev na dan priglasitve. 

(2) Če pri projektu vrednost upravičenih stroškov presega 50.000.000 evrov se dovoljena intenzivnost pomoči 

iz 3. člena tega pravilnika izračuna kot prilagojen znesek pomoči po naslednji enačbi:  

prilagojen znesek pomoči = R x (50.000.000 evrov + 0,5 x B + 0 x C), pri čemer je: 

- R največja intenzivnost pomoči, ki velja na upravičenem območju in je določena v uredbi, ki ureja 

karto regionalne pomoči, brez upoštevanja zvišanja intenzivnosti pomoči za MSP, 

- B del upravičenih stroškov med 50.000.000 evrov in 100.000.000 evrov in 

- C del upravičenih stroškov nad 100.000.000 evrov. 
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(3) Priglasitev individualne pomoči Evropski komisiji je obvezna za vsak projekt, ki presega prilagojen znesek 

pomoči za investicijo, katere upravičeni stroški presegajo 100.000.000 evrov. 

 

15. člen (črtan) 
 
II.1 REGIONALNE SPODBUDE ZA SVETOVALNE STORITVE MSP 

 

16. člen 

(pogoji dodeljevanja regionalnih spodbud za svetovalne storitve MSP) 

(1) Za mala in srednja podjetja so upravičeni stroški tudi stroški svetovanj, pod pogoji opredeljenimi v tem 

členu pravilnika. 

(2) Svetovalne storitve MSP so svetovanje, pomoč in usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj in 

izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci. Svetovalne storitve MSP ne smejo biti 

trajne ali periodične dejavnosti ter se ne smejo nanašati na običajne tekoče stroške poslovanja podjetja, 

kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje. 

(3) Za svetovalne storitve MSP so izključeni sektorji iz 4. člena regionalne uredbe. 

(4) Pomoč iz prejšnjega odstavka se dodeli v obliki povratnih ali nepovratnih sredstev. 

(5) Upravičeni stroški so stroški svetovanja, ki jih zagotovi zunanji izvajalec. 

(6) Svetovalne storitve MSP so upravičene do pomoči v višini do 50 % upravičenih stroškov. Pomoč se odobri 

do višine 2.000.000 evrov na podjetje in na projekt. 

(7) Pomoč, ki presega 2.000.000 evrov na podjetje in na projekt je treba priglasiti Evropski komisiji. 

(8) Pogoj za dodelitev regionalne spodbude za svetovalne storitve MSP je spodbujevalni učinek, kot ga 

določa prvi odstavek 10. člena tega pravilnika. 

 
III DOLOČBE O »DE MINIMIS« POMOČI 

 

17. člen 
(opredelitev pomoči »de minimis«) 

(1) Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo 

konkurence in ne predstavljajo državne pomoči ter hkrati ne presegajo določenega zneska, opredeljenega 

v posameznih uredbah »de minimis« in dodeljenega v predpisanem obdobju enotnemu podjetju, kot je 

opredeljeno v 2. odstavku 19. člena pravilnika. 

(2) Sklad mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo »de minimis« pomoči pridobiti pisno izjavo:  

- o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, o 

kandidaturi za »de minimis« pomoč in o že odobreni in še ne izplačani »de minimis« pomoči, vse v 

zadnjem triletnem obdobju,  

- o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,  

- da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de minimis« 

in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 

- s seznamom, vseh, z njim povezanih podjetij, 

- ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja. 

(3) Sklad mora obvestiti prejemnika o višini »de minimis« pomoči ter o tem, da je pomoč dodeljena v skladu 

z uredbo o pomoči »de minimis«, pri čemer navede njen naslov in mesto objave v uradnem glasilu. 
  

18. člen 
(opredelitev »de minimis« pomoči za gospodarstvo) 

(1) Do pomoči, skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352, z dne 24. 12. 

2013, str. 1),  zadnjič spremenjeno 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 besedila: uredba »de minimis« za gospodarstvo) so upravičena podjetja v 

vseh sektorjih, razen tista podjetja, ki poslujejo v sektorju oz. za: 

- ribištva in akvakulture,  

- primarne kmetijske proizvodnje iz seznama I v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,  
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- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 

unije, kadar je:  

o znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 

proizvajalcev ali jih zadevno podjetje da na trg,  

o pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

- pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno 

povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 

tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, 

- pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačih proizvodov pred uvoženimi.  

(2) Do pomoči niso upravičena tudi podjetja v težavah, razen pri spremembah dinamike pogodbenih odplačil, 

reprogramih ali odpisih, ki se izvajajo v skladu s V. poglavjem SPP ter VII. poglavjem pravilnika.  

 

 

19. člen 
(višina ter pogoji pomoči »de minimis« za gospodarstvo) 

(1) Skupni znesek pomoči dodeljene enotnemu podjetju ne sme presegati zneska, določenega za pomoč 

»de minimis« v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči in velja ne 

glede na obliko ali namen pomoči. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo ne sme presegati 

200.000 evrov oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 

evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema.  

(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj ali preko fizičnih oseb najmanj v enem od naslednjih 

razmerij: 

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 

organa drugega podjetja; 

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 

navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 

družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 

družbenikov navedenega podjetja. 

e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več 

drugih podjetij ali preko fizičnih oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

(3) Če podjetje opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja 

zgornja meja v višini 200.000 evrov, se zgornja meja v višini 200.000 evrov uporablja za to podjetje, če 

podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da korist za 

dejavnost cestnega tovornega prometa ne presega 100.000 evrov. 

(4) Pomoč v obliki posojila ali v obliki nepovratnih sredstev se lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov. 

(5) Pomoč v obliki kapitalskih injekcij velja za pregledno pomoč »de minimis« samo, če skupni znesek 

injekcije javnega kapitala ne presega zgornje meje pomoči »de minimis«. 

(6) Pomoč v obliki ukrepov za financiranje tveganja v obliki naložb lastniškega kapitala ali navideznega 

lastniškega kapitala3 se šteje za pregledno pomoč »de minimis« samo, če kapital za enotno podjetje ne 

presega zgornje meje pomoči »de minimis«. 

(7) »De minimis« pomoč v obliki posojil se lahko upravičencu dodeli, če: 

a) upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih pogojev za 

uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih podjetij mora biti 

upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in 

b) je posojilo zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila, in posojilo znaša bodisi 

1.000.000 evrov (oziroma 500.000 evrov za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) za obdobje 

petih let bodisi 500.000 evrov (oziroma 250.000 evrov za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) 

za obdobje desetih let; če je posojilo nižje od teh zneskov in/ali je dodeljeno za manj kot pet oziroma 

deset let, se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje iz 

člena 3(2) uredbe »de minimis« za gospodarstvo; ali 

 
3 V skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika 

podjetja (UL C, št. 194, 18.8.2006, str. 2). 
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c) je bil bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki se je 

uporabljala ob njihovi dodelitvi. 

(8) Pomoč v obliki jamstev se šteje za pregledno pomoč »de minimis«, če: 

a) upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih pogojev za 

uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih podjetij mora biti 

upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in 

b) jamstvo ne presega 80 % zadevnega posojila in bodisi jamstvo znaša 1.500.000 evrov (oziroma 

750.000 evrov za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) ter traja največ pet let bodisi jamstvo 

znaša 750.000 evrov (oziroma 375.000 evrov za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) ter traja 

deset let; če je jamstvo nižje od teh zneskov in/ali traja manj kot pet oziroma deset let, se bruto 

ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje iz člena 3(2) uredbe 

»de minimis« za gospodarstvo.  
Če podjetje  pridobi posojilo v višini 1.500.000 evrov in zaprosi za jamstvo v višini 80%, se šteje, da 
mu je bila dodeljena državna pomoč v višini  200.000 evrov. Višina državne pomoči je v primeru 
dosežene vrednosti zgornje meje posojila po tem odstavku enaka zgornji meji »de minimis« pomoči, 
določeni v uredbi »de minimis« za gospodarstvo. Če znaša zajamčeni del posojila, kateremu je 
jamstvo namenjeno, le določen delež zgornje meje posojila po tem členu, se šteje, da bruto ekvivalent 
dotacije jamstva ustreza enakemu deležu zgornje meje »de minimis« pomoči, določenem v uredbi 
»de minimis« za gospodarstvo. 

c) je bil bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračunan na podlagi premij varnega pristana, 

opredeljenih v tabeli v 3.3. točki Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno 

pomoč v obliki garancij (Uradni list C, št. 155/2008 z dne 20. 6. 2008, str. 10-22). Za mala in srednje 

velika podjetja, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali bonitetne ocene, se premijo varnega 

pristana določi v višini 3,8 %. Višino državne pomoči predstavlja razlika med premijo varnega pristana 

in dejansko premijo, ki jo plača podjetje. 

(9) Sredstva v obliki jamstev po shemi »de minimis« za gospodarstvo se lahko dodelijo le skupaj z uporabo 

21. člena SPP. 

 

20. člen 
(upravičeni stroški za pomoči »de minimis« za gospodarstvo) 

(1) Med upravičene stroške za pomoči »de minimis« za gospodarstvo se štejejo: 

- materialni stroški projektov, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške 

komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, 

- nematerialni stroški  projektov, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, 

znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, 

- stroški obratnih sredstev, 

- stroški najema poslovnih prostorov in opreme,  

- stroški promocijskih dejavnosti,  

- stroški zagona podjetja,  

- stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne 

dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih 

ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, 

- plače novo zaposlenih v podjetju, 

- stroški pridobivanja intelektualnih pravic. 

(2) Kot upravičena oblika pomoči »de minimis« za gospodarstvo se šteje tudi sprememba dinamike odplačil 

pogodbenih obveznosti, reprogram ali odpis, kot je podrobneje opredeljeno v V. poglavju SPP ter VII. 

poglavju pravilnika. 

(3) Pomoč »de minimis« za gospodarstvo se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, 

ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.  

 

20.a člen 
(upravičeni stroški izven pravil državnih pomoči) 

Sklad lahko dodeljuje spodbude za upravičene stroške iz 1. odstavka 20. člena tega Pravilnika ter za druge 

stroške, ki so opredeljeni vsakokrat v javnem razpisu oz. sklepu Vlade RS v obliki ugodnih posojil tudi po 

obrestni meri, ki je enaka ali višja od veljavne referenčne obrestne mere in zato ne vsebuje elementov državnih 
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pomoči, vendar ob upoštevanju ostalih pogojev dodeljevanja, ki izhajajo iz 18. člena ter 3. odstavka 20. člena 

tega Pravilnika. 

 

21. člen 
(pomoči za izvajanje nujnih ukrepov regionalne politike na podlagi pravila »de minimis«) 

(1) Pomoč za nujne ukrepe regionalne politike v skladu z 20. členom regionalne uredbe ter 30. a člena ZSRR-

2 se lahko dodeli na podlagi vloge vlagatelja po pravilu »de minimis« skladno z uredbo »de minimis« za 

gospodarstvo, Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 

Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 

12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o 

spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 

uredba »de minimis« za kmetijstvo) ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi 

členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in 

akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije 

(EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 

št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z 

dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: uredba »de minimis« za ribiški sektor). 

(2) Pomoč »de minimis« iz prejšnjega odstavka se lahko dodeli enotnemu podjetju, ki izpolnjuje pogoje iz 

prvega odstavka 30. člena ZSRR-2. Pri tem se za izjemno negativno delovanje trga šteje, če:  

- je prizadeto območje, teritorialne enote upravne enote v kateri opravlja dejavnost prejemnik spodbude 

tako, da se na tem območju poveča brezposelnost dve četrtletji zapored in se učinki tega kažejo v 

zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihodkov in trgovske dejavnosti podjetja,  

- je prizadet sektor, v katerem opravlja dejavnost prejemnik spodbude, in se učinki tega kažejo v 

zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihodkov in trgovske dejavnosti podjetja, ali 

- prejemnik spodbude posluje na problemskem območju z visoko brezposelnostjo iz 25. člena zakona 

in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihodkov in trgovske 

dejavnosti podjetja.  

(3) Enotno podjetje se opredeli skladno z drugim odstavkom 19. člena pravilnika. 

(4) Pomoč za nujne ukrepe regionalne politike ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v 

podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. 

(5) Dodelitev državne pomoči v okviru nujnih ukrepov regionalne politike izvede sklad v skladu z drugim 

odstavkom 30. člena ZSRR-2 ter če se nanaša na ukrep regionalne politike, ki ga je predhodno izvedel 

sklad. 

(6) Pomoč za nujne ukrepe se dodeli v obliki : 

- odpisa glavnice kredita, zamudnih obresti, obresti, drugih obveznosti ali stroškov, oziroma  

- reprograma spodbud. 

(7) Izvajanje ukrepa iz tega člena sklad uredi podrobneje v posebnem pravilniku. 

(8) Skupni znesek »de minimis« pomoči za nujne ukrepe regionalne politike enotnemu podjetju ne sme 

presegati 200.000 evrov oziroma 100.000 evrov v cestno tovornem prometu v skladu z uredbo »de 

minimis« za gospodarstvo, 25.000 evrov v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji, glede na uredbo »de minimis« za kmetijstvo, ter 30.000 evrov v sektorju 

ribištva in akvakulture, v skladu z uredbo »de minimis« za ribištvo, vse v obdobju zadnjih treh proračunskih 

let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 

(9) Do pomoči za nujne ukrepe regionalne politike so upravičena mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, 

ob upoštevanju omejitev uporabe iz prvega odstavka, tretjega odstavka in petega odstavka 4. člena 4. 

člena regionalne uredbe. Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena regionalne uredbe se lahko v 

skladu z uredbo “de minimis” za gospodarstvo, uredbo “de minimis” za kmetijstvo ter uredbo “de minimis” 

za ribištvo dodeli pomoč za nujne ukrepe regionalne politike podjetju v težavah, kot ga opredeljuje Uredba 

EU o skupinskih izjemah. 

(10) Sklad mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev za nujne ukrepe regionalne politike pridobiti 

pisno izjavo v skladu z drugim odstavkom 17. člena pravilnika.  

(11) Pri kumulaciji pomoči pomoči za nujne ukrepe je treba upoštevati 28. člen pravilnika. 

(12) Sklad mora ob dodelitvi pomoči za nujne ukrepe pisno obvestiti prejemnika o pomoči v skladu z 3. 

odstavkom 17. člena pravilnika. 
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(13) Pomoč za tekoče poslovanje ni dovoljena podjetjem, katerih glavne dejavnosti spadajo v področje K 

(Finančne in zavarovalniške dejavnosti) NACE Rev. 2, ali podjetjem, ki izvajajo dejavnosti znotraj skupine, 

katerih glavne dejavnosti spadajo v razreda 70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 (Drugo podjetniško 

in poslovno svetovanje) NACE Rev. 2. 
 

22. člen 
(opredelitev pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo) 

(1) Do pomoči, skladne z uredbo »de minimis« za kmetijstvo, so upravičena podjetja, ki se ukvarjajo s 

primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki jih ureja Uredba (EU) št. 1379/2013 z dne 

11. decembra 2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in 

proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/ 2000 (Uradni list L, št. 354, 28. 12. 2013, str. 1).  

(2) Med pomoč »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo ne šteje: 

- pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg; 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, 

neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 

drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 

- pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred 

uvoženimi. 

(3) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma 

ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe uredbe »de minimis« za gospodarstvo, se 

navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če zadevno 

podjetje na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da primarna proizvodnja 

kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči »de minimis«, dodeljene v skladu z navedeno uredbo. 

(4) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, 

se določbe Uredbe (ES) št. 875/2007 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če 

zadevno podjetje na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da primarna 

proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči »de minimis«, dodeljene v skladu z navedeno 

uredbo. 

(5) V primeru velikih podjetij, mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B- oz. višji od 

SB10 oz. vsaj SB09 po  S.BON AJPESU.  

(6) De minimis« pomoč v obliki posojil se lahko upravičencu dodeli, če je posojilo zavarovano z 

zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50% posojila in posojilo znaša 75.000 EUR za obdobje 5 let ali 37.500 EUR 

za obdobje 10 let. V primeru, da je znesek nižji od prej navedenih zneskov in/ali je posojilo dodeljeno za 

manj kot 5 oz. 10 let se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje 

meje – 25.000 EUR. 

 

23. člen 
(zgornja meja pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo) 

Skupni znesek pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo, odobrenih enotnemu podjetju, ne 

sme presegati 25.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne 

glede na obliko sredstev – pomoči, vir pomoči ali zastavljeni cilj. Enotno podjetje se obravnava kot je 

opredeljeno v uredbi »de minimis« za kmetijstvo. 

 

24. člen 
(upravičeni stroški za pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo) 

(1) Med upravičene stroške za pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo se štejejo: 

- neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke), 

- investicije v nepremičnine (npr. nakup zgradb s pripadajočimi zemljišči, gradnja, rekonstrukcija 

in adaptacija zgradb, nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč, študije), 

- oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji, oprema, nadomestni deli, prevozna 

sredstva),  

- stroški materiala in storitev (npr. stroški arhitektov, inženirjev, svetovalcev, ipd.). 
- plače in povračila v zvezi z delom, 
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- material in storitve (npr. strošek krme za živali, gnojila, škropiva, stroški setve, živinoreje, 

fitofarmacevtska sredstva, ipd.) 

(2) Kot upravičena oblika pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo se šteje tudi sprememba 

dinamike odplačil pogodbenih obveznosti, reprogram ali odpis, kot je podrobneje opredeljeno v V. 

poglavju SPP ter VII. poglavju Pravilnika.  

Pomoč se ustrezno zniža, v kolikor bi s tem skupna »de minimis« pomoč upravičencu za primarno 

kmetijsko proizvodnjo, dodeljena v tekočem letu ter v prejšnjih dveh letih, presegala 25.000 EUR. 

 

24.a člen 
(upravičeni stroški izven pravil državnih pomoči) 

Sklad lahko dodeljuje spodbude do 100% upravičenih stroškov iz 1. odstavka 24. člena tega Pravilnika ter za 

druge stroške, ki so opredeljeni vsakokrat v javnem razpisu oz. sklepu Vlade RS v obliki posojil po obrestni 

meri, ki je enaka ali višja od veljavne referenčne obrestne mere in zato ne vsebuje elementov državnih pomoči, 

vendar ob upoštevanju ostalih pogojev dodeljevanja, ki izhajajo iz 1. in 2. odstavka 22. člena tega Pravilnika.« 

 

 

25. člen 
(opredelitev pomoči »de minimis« za ribiški sektor) 

(1) Do pomoči, skladne z uredbo »de minimis« za ribiški sektor, so upravičena podjetja, ki se ukvarjajo s 

proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov ter proizvodov iz akvakulture, kot so opredeljeni  v 

členu 5(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 

o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) 

št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (Uradni list L, št. 354, 

z dne 28. 12. 2013, str. 1)).  

(2) Med pomoči »de minimis« za ribiški sektor ne štejejo: 

- pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine kupljenih proizvodov ali proizvodov, 

danih na trg; 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, 

neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 

drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 

- pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred 

uvoženimi; 

- pomoč za nakup ribiških plovil; 

- pomoč za posodobitev ali zamenjavo glavnih ali pomožnih motorjev ribiških plovil; 

- pomoč za dejavnosti za povečanje ribolovne zmogljivosti plovil ali za opremo za povečanje zmožnosti 

plovil za iskanje rib; 

- pomoč za izgradnjo novih ribiških plovil ali uvoz ribiških plovil; 

- pomoč za začasno ali trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, razen če to ni posebej določeno v 

Uredbi (EU) št. 508/2014; 

- pomoč za raziskovalni ribolov; 

- pomoč za prenos lastništva podjetja; 

- pomoč za neposredno obnavljanje staleža, razen če to ni s pravnim aktom Unije izrecno določeno 

kot ohranjevalni ukrep ali v primeru poskusnega obnavljanja staleža. 

(3) Če je podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, dejavno tudi v enem ali več sektorjih ali ima 

druge dejavnosti, ki jih ureja uredba »de minimis« za gospodarstvo, se navedena uredba uporablja za 

pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če zadevno podjetje na ustrezen način, na 

primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture ne 

prejemajo pomoči »de minimis«, dodeljene v skladu z navedeno uredbo. 

(4) Če je podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, dejavno tudi v sektorju primarne proizvodnje 

kmetijskih proizvodov, ki jo ureja uredba za pomoč »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo, se 

ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s sektorjem ribištva in akvakulture, če zadevno podjetje 

na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da primarna proizvodnja 

kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči »de minimis«, dodeljene v skladu s to uredbo. 
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26. člen 
(zgornja meja pomoči »de minimis« za ribiški sektor) 

Skupni znesek pomoči »de minimis« za ribiški sektor, odobrenih enotnemu podjetju, ne sme presegati 30.000 

evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči, 

vir sredstev ali zastavljeni cilj. Enotno podjetje se obravnava kot je opredeljeno v uredbi za pomoč »de 

minimis« za ribiški sektor.  

 

27. člen 
(upravičeni stroški za pomoči »de minimis« za ribiški sektor) 

Pomoč »de minimis« za ribiški sektor se lahko odobri za pokritje do 100 odstotkov višine pomoči, opredeljene 

v V. poglavju SPP ter VII. poglavju pravilnika. Pomoč se ustrezno zniža, v kolikor bi s tem skupna »de minimis« 

pomoč upravičencu za ribiški sektor, dodeljena v tekočem letu ter v prejšnjih dveh letih, presegla 30.000 evrov 

 

28. člen 
(kumulacija pomoči »de minimis«) 

(1) Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 

državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 

intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera po posameznih 

uredbah .  

(2) Pomoč »de minimis«, se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« 

do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni uredbi »de minimis«.  
 

 
IV. DOLOČBE O SPODBUDAH NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 

 

29. člen 
(splošni pogoji spodbud na področju kmetijstva in gozdarstva) 

(1) Za dodeljevanje spodbud na področju kmetijstva in gozdarstva se uporablja Uredba Komisije (EU) št. 

702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije 

(EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 

št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z 

dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljevanju: kmetijska uredba za skupinske izjeme).  

(2) Najvišja intenzivnost ali znesek pomoči, določen na podlagi kmetijske uredbe za  skupinske izjeme, se 

uporablja ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali 

pa se delno financira iz sredstev Evropske unije. 

(3) Zgornja meja intenzivnosti ali znesek državne pomoči na podlagi kmetijske uredbe za  skupinske izjeme 

velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali 

mednarodnih virov) je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah hkrati. 

(4) Državna pomoč, dodeljena na podlagi kmetijske uredbe za skupinske izjeme, se ne sme kumulirati z 

nobeno podporo »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem presegla intenzivnosti ali 

zneske pomoči, določene v kmetijski uredbi za skupinske izjeme. 

(5) Opredelitev temeljnih pojmov: 

- "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 107(1) Pogodbe;  

- "MSP" ali "mikro, mala in srednja podjetja" pomenijo podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I 

kmetijske uredbe za skupinske izjeme;  

- "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in 

trženju kmetijskih proizvodov;  

- "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in 

proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta (1);  

- "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s 

seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih 

proizvodov;  
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- "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem 

proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali 

rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;  

- "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za 

prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega 

proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod 

pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se 

šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;  

- "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za 

primarno kmetijsko proizvodnjo. Za potrebe tega pravilnika se kmetijsko gospodarstvo opredeli v 

skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14). 

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev; 

- "naravne nesreče" pomenijo potrese, snežne plazove, zemeljske plazove in poplave, tornade, 

hurikane, izbruhe vulkanov in požare v naravi naravnega izvora;  

- "podjetje v težavah" pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 14. 

odstavku 2. člena kmetijske uredbe za skupinske izjeme;  

- "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in 

oprema;  

- "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, 

licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;  

- "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, 

povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev 

ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati, kar nastopi 

prej; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, 

se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;  

- "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I kmetijske uredbe za skupinske 

izjeme;  

- "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot % upravičenih stroškov pred 

odbitkom davkov ali drugih dajatev;  

- "datum dodelitve pomoči" pomeni datum, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca 

(s sklenitvijo posojilne pogodbe);  

- "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti 

kmetijskega gospodarstva; 

- "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo 

sredstva; 

- "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem 

proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe o delovanju Evropske unije;  

(6) Spodbude se ne dodelijo za: 

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, 

neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 

drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;  

- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 

- sheme pomoči, ki ne izključujejo izrecno plačil individualne pomoči podjetju, ki je naslovnik 

neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč 

razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;  

- ad hoc pomoči za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi 

predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z 

notranjim trgom.  

- pomoč podjetjem v težavah, 

- pomoč, pri kateri je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v 

zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot;  

- pomoč, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma 

proizvedeno blago ali storitve;  

- pomoč, ki upravičencem omejuje možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v 

drugih državah članicah. 
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(7) Naložba (velja za vse spodbude, razen za spodbude na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 

na kmetijskih gospodarstvih) mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi zadevne 

države članice s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja 

vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom 

dodelitve individualne pomoči opravljena navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega 

naložbenega projekta.  

(8) Spodbude na področju državnih pomoči s področja kmetijstva ter gozdarstva se uporabljalo le za pomoč, 

ki ima spodbujevalni učinek. Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če upravičenec predloži pisno 

vlogo za pomoč pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Na področju spodbud izven državnih 

pomoči, pa  upravičeni stroški oz. projekt lahko pričnejo tudi pred datumom oddaje vloge oz. v roku, ki je 

določen z javnim razpisom. 

(9) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:  

- ime in velikost podjetja;  

- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;  

- lokacijo projekta ali dejavnosti;  

- seznam upravičenih stroškov;  

- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo) in znesek skladovega financiranja, potrebnega za projekt ali 

dejavnost. 

(10) Za izračun intenzivnosti pomoči in upravičenih stroškov se uporabijo samo zneski, od katerih niso bili 

odbiti nikakršni davki ali druge dajatve.  

(11) Upravičeni stroški se podprejo z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva, podrobna in 

posodobljena.  

(12) Obratna sredstva in davek na dodano vrednost (DDV), razen kadar na podlagi predpisov, ki urejajo DDV, 

ni povračljiv, niso upravičeni do pomoči v okviru ukrepov iz 30.–37. člena tega pravilnika. 
 
 
IV.1  SPODBUDE NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE V KMETIJSTVU 

 

30. člen 
(spodbude kmetijskim gospodarstvom na področju primarne kmetijske pridelave na področju 

državnih pomoči) 

(1) Sklad dodeljuje posojilna in/ali nepovratna sredstva - pomoč za projekte kmetijskih gospodarstev, ki se 

uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, za 

primarno kmetijsko proizvodnjo skladno s 14. členom kmetijske uredbe za skupinske izjeme ter ob 

upoštevanju določil 29. člena pravilnika. 

(2) Naložbo lahko izvede eden ali več upravičencev ali pa se naložba nanaša na opredmeteno ali 

neopredmeteno sredstvo, ki ga uporablja eden ali več upravičencev. 

(3) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: 

a) izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 

proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;  

b) izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 

presega veljavne standarde Unije;  

c) vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo 

kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo 

in varčevanjem z energijo in vodo;  

d) doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske 

raznovrstnosti vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih 

sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja 

podeželja držav članic, če so naložbe neproizvodne;  

e) obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki 

jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah, ter 

preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov. 

(4) Naložba je lahko povezana s proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni kmetije, če taka 

proizvodnja ne presega povprečne letne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji.  
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- Pri naložbah v proizvodnjo biogoriv proizvodna zmogljivost proizvodnih obratov ni večja od povprečne 

letne porabe goriva na kmetijskem gospodarstvu, proizvedeno biogorivo pa se ne sme prodati na 

trgu.  

- Pri naložbah v proizvodnjo toplotne energije in električne energije iz obnovljivih virov na kmetijskih 

gospodarstvih so proizvodni obrati namenjeni izključno pokrivanju lastnih potreb upravičenca po 

energiji, njihova proizvodna zmogljivost pa ni večja od kombinirane povprečne letne porabe toplotne 

in električne energije na kmetijskem gospodarstvu, vključno s kmetijskim gospodinjstvom. Prodaja 

električne energije v omrežje je dovoljena, če se upošteva letna omejitev lastne porabe.  

a) Če naložbo izvede več upravičencev z namenom pokrivanja lastnih potreb po biogorivu in 

energiji, je letna povprečna letna poraba enaka povprečni letni porabi vseh upravičencev.  

b) Naložbe v infrastrukturo za izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki porablja ali proizvaja 

energijo, so skladne z minimalnimi standardi za energijsko učinkovitost, kadar taki standardi 

obstajajo na nacionalni ravni.  

c) Naložbe v obrate, katerih glavni namen je proizvodnja električne energije iz biomase, niso 

upravičene do pomoči, razen če se izkoristi minimalni delež toplotne energije, ki ga določijo 

države članice.  

d) Države članice določijo prage za največje deleže žit in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, 

rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se uporabljajo za proizvodnjo energije iz biomase, 

vključno z biogorivi, za posamezne vrste  obratov. Pomoč za naložbene projekte s področja 

energije iz biomase je omejena na energijo iz biomase, ki izpolnjuje veljavna trajnostna merila, 

določena v zakonodaji Unije, vključno s členom 17(2) do (6) Direktive 2009/28/ES. 

(5) Predmet podpore vključuje naslednje upravičene stroške: 

a) stroške gradnje, nakupa, vključno z zakupom, ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča 

upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;  

b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  

c) splošne stroške v zvezi z izdatki iz točk (a) in (b), kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev 

ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnostnosti, vključno s študijami 

izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi, kadar na podlagi njihovih rezultatov 

niso nastali izdatki na podlagi točk (a) in (b) tega odstavka;  

d) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic 

in blagovnih znamk;  

e) stroške za neproizvodne naložbe v zvezi s cilji iz odstavka 3(d) tega člena;  

f) v primeru namakanja stroške, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

(i) načrt upravljanja povodij, kot ga zahteva člen 13 Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta4, se priglasi Komisiji za celotno območje, na katerem bo potekala naložba, in za vsa druga 

območja, na okolja katerih bi naložba lahko vplivala. Ukrepi, ki veljajo v okviru načrta upravljanja 

povodij v skladu s členom 11 navedene direktive in zadevajo kmetijski sektor, morajo biti določeni 

v zadevnem programu ukrepov. Vodni števci za merjenje porabe vode morajo biti nameščeni na 

ravni podprte naložbe ali pa jih je treba namestiti v okviru naložbe;  

(ii) z naložbo se količina porabljene vode zmanjša za najmanj 25 %.  

Vendar v povezavi s točko (f) iz tega odstavka naložbe, ki vplivajo na podtalnico ali površinsko 

vodo, katerih status je bil v zadevnem načrtu upravljanja povodij iz razlogov, povezanih s količino 

vode, opredeljen kot manj kot dober, in naložbe, katerih posledica je neto povečanje 

namakalnega območja, ki vpliva na podtalnico ali površinsko vodo, niso upravičene do pomoči v 

skladu s tem členom.  

Pogoji iz zgornje točke (f)(i) in (ii) iz tega odstavka se ne uporabljajo za naložbe v obstoječe 

objekte in pripadajočo opremo za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v 

izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo 

podzemnih ali površinskih voda;  

g) v primeru naložb, katerih cilj je obnova kmetijskega proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi 

naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni 

 
4 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike (UL L, št. 327, z dne 22.12.2000, str. 1). 
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živali ali škodljivih organizmov na rastlinah, so upravičeni stroški lahko stroški za obnovo kmetijskega 

proizvodnega potenciala do ravni, kakršna je bila pred pojavom navedenih dogodkov;  

h) v primeru naložb, katerih cilj je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih 

razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali ali škodljivih organizmov na 

rastlinah, so upravičeni stroški lahko stroški posebnih preventivnih ukrepov.  

(6) V zvezi z namakanjem od 1. januarja 2017 pomoč izplačujejo samo tiste države članice, ki glede na vodno 

območje, v katerem se izvaja investicija, zagotavljajo prispevek različnih rab vode k povračilu stroškov 

vodnih storitev s strani kmetijskega sektorja v skladu s prvo alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES ob 

upoštevanju, če je ustrezno, socialnih, okoljskih in ekonomskih učinkov povračila ter geografskih in 

podnebnih pogojev v prizadetih regijah.  

(7) Spodbude se ne dodelijo za: 

- nakup pravic do plačila ter proizvodnih pravic, 

- nakup in zasaditev enoletnih rastlin, 

- dela v zvezi z odvodnjavanjem, 

- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 

začetka njihovega delovanja 

- nakup živali, z izjemo pomoči, dodeljene za naložbe v skladu z odstavkom 3(e) tega člena pravilnika. 

- stroške, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 5(a) in (b ) tega člena pravilnika ter so povezani z 

zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in 

stroški zavarovanja.  

(8) Intenzivnost pomoči je omejena na  50 % zneska upravičenih stroškov. 

(9) Stopnje, določene v odstavku 8 tega člena, se lahko povečajo za 20 odstotnih točk, če največja 

intenzivnost pomoči ne presega 90 % za: 

a) mlade kmete, ki so začeli delovati v petih letih pred zahtevkom za pomoč;  

b) kolektivne naložbe, kot so na primer skladišča, ki jih uporablja skupina kmetov, ali objekti in naprave 

za pripravo kmetijskih proizvodov pred trženjem, in integrirane projekte, ki vključujejo več ukrepov iz 

Uredbe (EU) št. 1305/ 2013, vključno s tistimi, ki so povezane z združitvijo organizacij proizvajalcev;  

c) naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;  

d) dejavnosti, ki se podpirajo v okviru evropskega partnerstva za inovacije (EIP), na primer naložba v 

nov hlev, ki omogoča preizkušanje nove prakse za uhlevitev živali, ki jo je razvila operativna skupina, 

v kateri sodelujejo kmetje, znanstveniki in nevladne organizacije za dobrobit živali;  

e) naložbe za izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, kot je 

določeno v odstavku 3(b) tega člena; v tem primeru se povečana stopnja iz tega odstavka uporablja 

le za dodatne stroške, ki so potrebni za preseganje ravni veljavnih standardov Unije in ki ne povzročijo 

povečanja proizvodne zmogljivosti. 

(10) Največja intenzivnost pomoči za neproizvodne naložbe iz odstavka 3(d) tega člena in naložbe za obnovo 

proizvodnega potenciala iz odstavka 3(e) tega člena ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov. 

Največja intenzivnost pomoči za naložbe v zvezi s preventivnimi ukrepi iz odstavka 3(e) ne sme presegati 

80 %,vendar se lahko poveča na do 100 %, če naložbo skupaj opravi več upravičencev. 

(11) Intenzivnost državne pomoči v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev ne sme preseči 500.000 evrov na 

podjetje in na naložbeni projekt.  

 

31. člen 
(spodbude na področju primarne kmetijske pridelave izven pravil državnih pomoči) 

(1) Sklad lahko odobri - spodbude v obliki posojil projektom na področju primarne pridelave v kmetijstvu, in 

sicer le za projekte kmetijskih gospodarstev, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, in so 

vpisana v register kmetijskih gospodarstev, po obrestni meri, ki je enaka ali višja od veljavne referenčne 

obrestne mere in zato ne vsebuje elementov državnih pomoči.  

(2) Pri dodeljevanju teh spodbud se upoštevajo temeljni pojmi, kot so opredeljeni v 5. odstavku 29. člena tega 

pravilnika, splošni pogoji upravičenosti, kot so opredeljeni v 29. in 30. členu pravilnika, ter upravičenci iz 

1. odstavka 30. člena pravilnika. 

(3) S projektom je treba doseči enega ali več ciljev, kot so opredeljeni v 3. ter 4. odstavku 30. člena pravilnika, 

kar mora biti razvidno iz vloge.  

(4) Pri dodeljevanju teh spodbud se upoštevajo upravičeni stroški, kot so opredeljeni v 5. odstavku 30. člena 

tega pravilnika ter  tudi: 
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- stroški samostojnega nakupa nepremičnin (kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih),  

- stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin, 

- naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskih gospodarstev. 

(5) Podpore se ne dodelijo za stroške, kot so opredeljeni v 29. ter  30. členu pravilnika. 

(6) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov. 

 

31.a člen 
(reprogramiranje finančnih obveznosti upravičencev na področju primarne kmetijske pridelave 

izven pravil državnih pomoči) 

(1) Sklad lahko odobri spodbude v obliki posojil za reprogramiranje finančnih obveznosti upravičencev na 

področju primarne pridelave v kmetijstvu. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v 

Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana 

v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.  

(2) Pri dodeljevanju teh spodbud se upoštevajo temeljni pojmi, kot so opredeljeni v 5. odstavku 29. člena tega 

pravilnika, splošni pogoji upravičenosti, kot so opredeljeni v 29. in 30. členu pravilnika. 

(3) S projektom je treba doseči enega ali več ciljev, kot so opredeljeni v 3. ter 4. odstavku 30. člena pravilnika, 

kar mora biti razvidno iz vloge.  

(4) Pri dodeljevanju teh spodbud se upoštevajo upravičeni stroški, kot so opredeljeni v 5. odstavku 30. člena 

tega pravilnika ter  tudi: 

- stroški samostojnega nakupa nepremičnin (kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih),  

- stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin, 

- naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskih gospodarstev. 

(5) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov. 

 

 
IV.2 SPODBUDE NA PODROČJU PREDELAVE IN TRŽENJA KMETIJSKIH PROIZVODOV 

 

32. člen 
(spodbude na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov na področju državnih pomoči) 

(1) Sklad dodeljuje posojilna in/ali nepovratna sredstva - pomoč za projekte predelave in trženja kmetijskih 

proizvodov kmetijskim gospodarstvom, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, in so vpisana 

v register kmetijskih gospodarstev, skladno s 17. členom kmetijske uredbe za skupinske izjeme ter ob 

upoštevanju določil 29. člena pravilnika. 

(2) Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. 

(3) Naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane niso upravičene do pomoči v skladu s tem členom.  

(4) Pomoč krije naslednje upravičene stroške:  

a) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena 

le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;  

b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  

c) splošne stroške v zvezi z odhodki iz točk (a) in (b), kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev 

ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnostnosti, vključno s študijami 

izvedljivosti; študije izvedljivosti so upravičeni odhodki tudi, kadar na podlagi njihovih rezultatov niso 

nastali odhodki na podlagi točk (a) in (b);  

d) nakup ali razvoj računalniške programske opreme ter nakupi patentov, licenc, avtorskih pravic in 

blagovnih znamk.  

(5) Stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 4 (a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so 

marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, se ne štejejo 

za upravičene stroške. Obratna sredstva se ne štejejo za upravičene stroške. 

(6) Pomoč se ne dodeli za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.  

(7) Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, 

tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.  

(8) Intenzivnost pomoči ne presega 50 % zneska upravičenih stroškov.  

(9) Stopnje iz odstavka 8 se lahko povečajo za 20 % točk, če največja intenzivnost pomoči ne presega 90 % 

za operacije:  

(a) povezane z združitvijo organizacij proizvajalcev ali  
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(b) ki se podpirajo v okviru programa za podjetništvo in inovativnost (EIP). 

(10) Intenzivnost državne pomoči v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev ne sme preseči  7,5 milijona evrov 

na podjetje in na naložbeni projekt.  
 
 

IV.3 SPODBUDE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE NA KMETIJSKIH 

GOSPODARSTVIH 

 

33. člen 
(spodbude na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih na 

področju državnih pomoči) 

(1) Sklad dodeljuje posojilna in/ali nepovratna sredstva na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 

na kmetijskih gospodarstvih, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, in so vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, po pravilih državnih pomoči skladno z 29. členom kmetijske uredbe za skupinske 

izjeme ter skupaj ob upoštevanju določil 29. člena pravilnika.  

(2) Naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi.  

(3) Pomoč se dodeli za kulturno in naravno dediščino v obliki krajin in stavb, ki so jo pristojni javni organi 

uradno potrdili za kulturno ali naravno dediščino.  

(4) Pomoč krije naslednje upravičene stroške ohranjanja kulturne in naravne dediščine:  

- stroški naložbe v opredmetena osnovna sredstva;  

- investicijska dela.  

(5) Državna pomoč za investicijska dela je omejena na 10.000 evrov letno na projekt. 

(6) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov.  

(7) Intenzivnost državne pomoči v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev ne sme preseči 500.000 evrov na 

podjetje in na naložbeni projekt. 

 

 
IV.4 SPODBUDE NA PODROČJU NAMAKALNIH SISTEMOV 

 

34. člen 
(spodbude na področju namakalnih sistemov izven pravil državnih pomoči) 

(1) Sklad dodeljuje spodbude v obliki posojil na področju namakalnih sistemov, kmetijskim gospodarstvom, 

ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ter pravnim subjektom, po obrestni meri, ki je enaka ali 

višja od veljavne referenčne obrestne mere in zato ne vsebuje elementov državnih pomoči. 

(2) Pri dodeljevanju teh spodbud se upoštevajo temeljni pojmi, kot so opredeljeni v 5. odstavku 29. člena tega 

pravilnika ter splošni pogoji upravičenosti, opredeljeni v 29. členu pravilnika. 

(3) Naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi.  

(4) Pomoč krije naslednje upravičene stroške: 

a) izgradnja oz. obnova namakalne infrastrukture;  

b) ter namakalna oprema, nova ali rabljena oz. stroji.  

(5) Podpore se ne dodelijo za stroške, kot so opredeljeni v 29. členu pravilnika. 

(6) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov.  

 

 
IV.5 SPODBUDE NA PODROČJU GOZDARSTVA 

 

35. člen 
(spodbude za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, modernizacijo in prilagajanjem 

gozdarskega sektorja izven pravil državnih pomoči) 

(1) Sklad lahko odobri tudi spodbude v obliki posojil projektom za naložbe v infrastrukturo, povezano z 

razvojem, modernizacijo in prilagajanjem gozdarskega sektorja, in sicer le za projekte podjetij, dejavnih v 

gozdarskem sektorju, po obrestni meri, ki je enaka ali višja od veljavne referenčne obrestne mere in zato 

ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
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(2) Sklad dodeljuje sredstva - pomoč za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, modernizacijo in 

prilagajanjem gozdarskega sektorja skladno s 40. členom kmetijske uredbe za skupinske izjeme ter 

skupaj ob upoštevanju določil 29. člena pravilnika. 

(3) Pomoč krije naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z 

razvojem, modernizacijo ali prilagajanjem gozdov, vključno z: 

- dostop do gozdnih zemljišč, 

- komasacijo in izboljšanjem zemljišč, 

- oskrbo z energijo in vodo. 

(4) Pomoč krije naslednje upravičene stroške: 

a) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je zemljišče upravičeno le 

do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti; 

b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  

c) splošne stroške v zvezi z izdatki iz točk (a) in (b), kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev 

ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnostnosti, vključno s študijami 

izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi, kadar na podlagi njihovih rezultatov 

niso nastali izdatki na podlagi točk (a) in (b);  

d) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic 

in blagovnih znamk;  

e) stroške oblikovanja načrtov za gospodarjenje z gozdovi in enakovrednih instrumentov. 

(5) Stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 4 (a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so 

marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, se ne štejejo 

za upravičene stroške. 

(6) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov.  
 
 

36. člen 
(spodbude za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 

proizvodov izven pravil državnih pomoči) 

(1) Sklad lahko odobri tudi spodbude v obliki posojil naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 

mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer le za projekte zasebnih lastnikov gozdov, občin in 

njihovih združenj ter MSP, po obrestni meri, ki je enaka ali višja od veljavne referenčne obrestne mere in 

zato ne vsebuje elementov državnih pomoči. 

(2) Sklad dodeljuje sredstva - pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 

gozdarskih proizvodov skladno z 41. členom kmetijske uredbe za skupinske izjeme ter ob upoštevanju 

določil 29. člena pravilnika. 

(3) Pomoč krije naslednje upravičene stroške: 

a) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je zemljišče upravičeno le 

do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;  

b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  

c) splošne stroške v zvezi z izdatki iz točk (a) in (b), kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev 

ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnostnosti, vključno s študijami 

izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi, kadar na podlagi njihovih rezultatov 

niso nastali izdatki na podlagi točk (a) in (b);  

d) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic 

in blagovnih znamk;  

e) stroške oblikovanja načrtov za gospodarjenje z gozdovi in enakovrednih dokumentov. 

(4) Stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 3 (a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so 

marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, se ne štejejo 

za upravičene stroške.  

(5) Naložbe, povezane z izboljšanjem gospodarske vrednosti gozdov, se utemeljijo v zvezi s pričakovanimi 

izboljšavami gozdov na enem ali več gospodarstvih ter lahko vključujejo naložbe za tlom in virom prijazne 

stroje in prakse za sečnjo. 

(6) Naložbe v zvezi z uporabo lesa kot surovine ali vira energije so omejene na vse delovne operacije pred 

industrijsko predelavo. 
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(7) Naložbe v infrastrukturo za izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki porablja ali proizvaja energijo, so 

skladne z minimalnimi standardi za energijsko učinkovitost, kadar taki standardi obstajajo na nacionalni 

ravni. 

(8) Naložbe v obrate, katerih glavni namen je proizvodnja električne energije iz biomase, niso upravičene do 

pomoči, razen če se izkoristi minimalni delež toplotne energije, ki ga določijo države članice. 

(9) Pomoč za naložbene projekte s področja energije iz biomase je omejena na energijo iz biomase, ki 

izpolnjuje veljavna trajnostna merila, določena v zakonodaji Unije, vključno s členom 17(2) do (6) Direktive 

2009/28/ES. 

(10) Za gozdarska gospodarstva nad določenim pragom, ki ga določijo države članice, je pogoj za pomoč 

predstavitev zadevnih informacij iz načrta za gospodarjenje z gozdovi ali enakovrednega instrumenta v 

skladu s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, kakor je bilo opredeljeno na Drugi ministrski konferenci o 

zaščiti gozdov v Evropi leta 1993. 

(11) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov. 

 

 
IV. 6 SPODBUDE MSP NA PODEŽELJU ZA PREDELAVO KMETIJSKIH PROIZVODOV V NEKMETIJSKE 

PROIZVODE 

 

37. člen 
(spodbude za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode izven 

pravil državnih pomoči) 

(1) Sklad lahko odobri tudi spodbude v obliki posojil za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v 

nekmetijske proizvode izven pravil državnih pomoči, in sicer za projekte kmetijskih gospodarstev, pravnih 

oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov,  po obrestni meri, ki je enaka ali višja od veljavne 

referenčne obrestne mere in zato ne vsebuje elementov državnih pomoči. 

(2) Sklad dodeljuje sredstva - pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 

proizvode izven pravil državnih pomoči skladno s 44. členom kmetijske uredbe za skupinske izjeme ter 

ob upoštevanju določil 29. člena pravilnika. 

(3) Naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriva ali pridobivanjem energije iz obnovljivih virov niso upravičene do 

pomoči v skladu s tem členom. 

(4) Pomoč krije naložbe v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva. 

(5) Pomoč krije naslednje upravičene stroške: 

a) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena 

le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti; 

b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  

c) splošne stroške v zvezi z izdatki iz točk (a) in (b), kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev 

ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnosti, vključno s študijami 

izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi, kadar na podlagi njihovih rezultatov 

niso nastali izdatki na podlagi točk (a) in (b);  

d) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic 

in blagovnih znamk. 

(6) Stroški, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 5 (a) in (b) ter so povezani z zakupnimi pogodbami, kot so 

marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja, se ne štejejo 

za upravičene stroške.  

(7) Spodbude se lahko dodelijo v višini 100 % upravičenih stroškov. 

 

 
V. DOLOČBE O SPODBUDAH ZA PROJEKTE LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE INFRASTRUKTURE 

 

38. člen 
(spodbude za projekte lokalne in regionalne javne infrastrukture) 

(1) Spodbude se dodeljujejo lokalnim skupnostim ter pravnim osebam za izvajanje dejavnosti gospodarske 

javne službe in drugih dejavnosti v javnem interesu. 

(2) Upravičeni stroški so: 

- nakup zemljišč, 
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- nakup objektov, opreme ter neopredmetenih osnovnih sredstev, 

- gradnje in rekonstrukcije,  

- priprave investicijskih študij in projektov začetnih projektov. 

(3) Neupravičeni stroški so: 

- refinanciranje oz. nadomeščanje starih posojilnih obveznosti in zakupa ter 

- nakup objektov in opreme, ki so predmet zakupa. 

(4) Spodbude lahko znašajo do 100 % upravičenih stroškov.  
 
 
VI. SPODBUDE NA PODROČJU PRED-FINANCIRANJA PROJEKTOV 

 

39. člen 
(pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi) 

(1) Sklad lahko dodeli posojila za realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, 
upravičencem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so uspeli na 
razpisih za pridobitev evropskih in/ali nacionalnih sredstev, in so  prejeli pozitivno odločitev oziroma že 
imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju za njihov prejem. Upravičenci do evropskih in/ali nacionalnih 
sredstev z odobrenim posojilom premostijo časovno vrzel do izplačila evropskih in/ali nacionalnih sredstev 
za izpeljani projekt.  

(2) Upravičenci do teh posojil so: 

- občine in samoupravne narodne skupnosti, 

- pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna 

skupnost, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, 

ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in 

regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, itd.,  

- nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske 

zbornice, društva, itd.,  

- grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,  

- pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so 

lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja, lokalne turistične organizacije, 

organizacije za usposabljanje, itd.,  

- javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, 

občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja, 

- velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, registrirana kot gospodarske družbe in samostojni 

podjetniki posamezniki (po Zakonu o gospodarskih družbah) ter zadruge in zadružne zveze (po 

Zakonu o zadrugah), pri čemer se za opredelitev velikosti uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe EK 

št. 651/2014 (GBER), 

- kmetijska gospodarstva, v skladu z Zakonom o kmetijstvu. 

(3)  Posojila se dodeljujejo največ v višini 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih in/ali nacionalnih 

sredstev, za katera ima vlagatelj dokument za dodeljena nepovratna sredstva, razen v primeru pred-

financiranja projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, kjer 

lahko Sklad dodeljuje posojila do 100 % pogodbene vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev. 

(4) Sredstva se dodeljujejo v obliki posojil najmanj po referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči. V 

kolikor so vlagatelji odobrena sredstva prejeli po shemi državnih pomoči, je potrebno pri  izvedbi pred-

financiranja projektov upoštevati tudi pravila te sheme. 

(5) Kot zadostno zavarovanje pri pred-financiranju projektov, ki imajo podpisano pogodbo o odobritvi 

evropskih in/ali nacionalnih sredstev, se upoštevajo menice. Javni razpis za pred-financiranje lahko za 

vlagatelje z nizko posojilno sposobnostjo ali šibko bonitetno oceno določi tudi dodatno zavarovanje 

posojila oz. opredeli izločitveni kriterij za prijavo na javni razpis. 
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VII. SPREMEMBA DINAMIKE PLAČILA, REPROGRAM IN ODPIS OBVEZNOSTI DO SKLADA 

 

40. člen 
(način in kriteriji za spremembo dinamike plačila, reprogram in odpis obveznosti do sklada) 

(1) Za izvajanje ukrepov iz tega poglavja pravilnika se smiselno uporabljajo določila iz V. poglavja SPP ter 

sledeči členi iz III. poglavja tega pravilnika: 

- za področje primarne kmetijske proizvodnje členi 17, 21, 22, 23, 24 in 28, 

- za področje ribiškega sektorja členi 17, 21, 25, 26, 27 in 28, 

- za področje gospodarstva oz. drugih sektorjev členi 17, 18, 19, 20, 21 in 28. 

(2) Način in kriterije za spremembo dinamike plačila, reprogram in odpis obveznosti upravičencev sklad 

podrobneje določi še v posebnem aktu. 

(3) Sklad poroča o dodeljenih državnih pomočeh in o spremembi pogojev že dodeljenih državnih pomoči 

pristojnim organom za spremljanje državnih pomoči. 
 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

41. člen 
(uporaba in veljavnost pravilnika) 

(1) Ukrepi sklada v obliki državnih pomoči se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnih mnenj od pristojnih 

ministrstev in potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o pomoči z identifikacijsko številko 

pomoči.  

(2) Vsi postopki, začeti pred sprejemom SPP ter pravilnika, se končajo po tedaj veljavnih SPP. 

(3) Ta pravilnik začne veljati z dnem veljavnosti SPP s št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter je objavljen na 

spletni strani sklada. 
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