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UVOD
Poročilo o državnih pomočeh (v nadaljevanju Poročilo) je analitični pregled dodeljenih državnih pomoči v
zadnjih treh letih.
Poročilo je šestnajsto po vrsti in zajema podatke za leta 2012, 2013 in 2014. Temelji na podatkih, ki so jih
posredovali upravljavci državnih pomoči in je pripravljeno skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ki
povzema ureditev razvrščanja in poročanja v Evropski skupnosti.
Poročilo se v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04 z dne 26.3.2004)
predloži v sprejem Vladi RS, ki ga v 30 dneh po sprejemu predloži Državnemu zboru RS. Z vstopom
Republike Slovenije v EU se Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) v skladu z Uredbo komisije EU (Uradni
list L 140/1 št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004) poročilo pripravi v standardizirani in predpisani obliki.
Poročanje EK o dodeljenih državnih pomočeh že nekaj let poteka preko nove interaktivne spletne
aplikacije SARI (State Aid Reporting Interactive). Obstoječe ukrepe državne pomoči (sheme in
individualne državne pomoči) na podlagi predhodne priglasitve posamezne države vnesejo uradniki EK.
SARI omogoča državam članicam, da preko spletnega dostopa vnesejo v sistem podatke o letnih izdatkih
za preteklo leto. Na njihovi osnovi EK izdela poročilo o državnih pomočeh (v nadaljevanju Scoreboard) za
vsako državo članico in EU v celoti. Nekateri podatki iz Scoreboarda so uporabljeni tudi za primerjalno
analizo tega poročila.
Predhodna leta so bila za Evropsko skupnost in njene države članice z vidika gospodarskega razvoja
precej neugodna. Kriza je izničila leta gospodarskega in družbenega napredka in razkrila strukturne
pomanjkljivosti evropskega gospodarstva. EK je z letom 2010 zasnovala strategijo Evropa 2020, ki naj bi
prispevala k hitrejšemu izhodu iz krize ter preoblikovanju Evropske skupnosti v pametno, trajnostno in
vključujoče gospodarstvo, ki ga bo odlikovala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne
povezanosti. Za strategijo Evropa 2020 so pomembna predvsem področja R&R&I, varstvo okolja,
regionalni razvoj, širokopasovne povezave, MSP, zaposlovanje ter usposabljanje. Politika konkurence v
EU in zlasti politika nadzora državnih pomoči sta temeljni prvini strategije Evropa 2020. Konkurenca se
odraža predvsem v večji izbiri, boljših proizvodih in ugodnejših cenah. Konkurenca spodbuja
produktivnost, rast in ustvarjanje delovnih mest. Znotraj Evropske skupnosti so bili sprejeti številni
ukrepi in priporočila za ohranjanje finančne stabilnosti in zagotavljanje enakih pogojev in pravne
varnosti ekonomskim subjektom, torej preprečevanju sprejemanja ukrepov, ki bi izkrivljali konkurenco.
Strategija Evropa 2020 opredeljuje tri glavna področja:
 pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah;
 trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča
vire;
 vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi ekonomsko, socialno
in teritorialno kohezijo.

Politika nadzora državne pomoči lahko pripomore k doseganju ciljev na navedenih področjih. Strategija
Evropa 2020 določa tudi različne prednostne naloge, za katere se lahko instrumenti državne pomoči
uporabijo za uresničevanje „vodilnih pobud“, kot so:
1. unija inovacij,
2. evropska digitalna agenda,
3. Evropa, gospodarna z viri,
4. industrijska politika za dobo globalizacije,
5. nova znanja, spretnosti in nova delovna mesta.
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Nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči pomaga državam članicam pri boljšem usmerjanju pomoči,
predvsem za izboljšanje konkurenčnosti in/ali zmanjšanje regionalnih in socialnih razlik. Njegov namen
je zagotoviti, da pomoč obravnava tržne nepopolnosti in ne izkrivlja konkurence.
Kot kažejo v poročilu predstavljeni podatki in primerjalna analiza, se je Slovenija ustrezno prilagodila
pravnemu redu EU in ima z večino članic EU povsem primerljiv obseg in strukturo državnih pomoči.
Cilji nadzora državne pomoči so:
 omejitev skupnega obsega državne pomoči („manj pomoči“);
 zagotavljanje, da dodeljena pomoč ne omejuje konkurence, ampak odpravlja tržne nepopolnosti v
korist družbe kot celote („boljša pomoč“);
 učinkovito preprečevanje ali vračanje nezdružljivih pomoči;
 zagotavljanje enakih pogojev za vse na notranjem trgu (brez izkrivljanja trgovine med državami
članicami).

MODERNIZACIJA DRŽAVNIH POMOČI
EK je v maju 2012 začela s sprejemanjem obširnega paketa reform oziroma t.i. modernizacijo državnih
pomoči (v nadaljevanju: MDP). MDP pomeni spremembo upravljanja politike državnih pomoči v EU, ki
zagotavlja boljšo porazdelitev javnih virov ter spodbuja večjo učinkovitost in boljšo kvaliteto strateških
intervencij. Najpomembnejši cilji reform so zmanjšanje administrativnih ovir oz. skrajšanje upravnih
postopkov, spodbujanje boljše uporabe omejenih javnih virov s strani držav članic in višji prispevek
državnih ukrepov k rasti gospodarstva.
Do julija 2014 je stopilo v veljavo več regulatornih sprememb, ki omogočajo enostavnejši postopek
dodelitve pomoči za ukrepe oziroma projekte, ki spodbujajo rast in tiste, ki imajo minimalni učinek
izkrivljanja enotnega trga. Nove določbe so podprte z dogovorjenimi višjimi standardi za preglednost in
odgovornost pri dodeljevanju državnih pomoči. Države članice naj bi tako skupaj z EK zagotovile, da
bodo ti novi skupni standardi zagotovljeni. Sama EK namerava bolj aktivno usmerjati države članice, da
bodo sprejemale sheme, ki bodo oblikovane tako, da bodo prispevale k doseganju želenih rezultatov
modernizacije državnih pomoči. EK je, kot del paketa MDP, sprejela 10 novih smernic (za razvoj,
raziskave in inovacije, širokopasovna omrežja, energijo in okolje, tvegani kapital, regionalne pomoči itd.),
ki temeljijo na skupnih načelih. Prav tako je EK sprejela 5 uredb, za dosego boljše učinkovitosti
instrumentov in postopkov nadzora državnih pomoči.
Temeljni dokument modernizacije je nova uredba o skupinskih izjemah (v nadaljevanju GBER), ki
poenostavlja postopke dodeljevanja pomoči in sicer brez predhodne priglasitveEK za širok izbor ukrepov
za izpolnjevanje skupnih horizontalnih ciljev. V prihodnosti naj bi bilo v EU priglašenih 3/4 shem državnih
pomoči, kar bi predstavljalo 2/3 celotnih zneskov pomoči, dodeljenih v okviru uredbe o skupinskih
izjemah. Ta delež se bo lahko zvišal celo na 90% vseh shem pomoči, če bodo države uporabile pravila
omenjene uredbe v polnem obsegu. To pomeni, da bodo le tisti primeri, ki bodo imeli največji potencial
za izkrivljanje konkurence na enotnem trgu, ostali v pristojnosti EK in bodo potrebovali predhodno
notifikacijo.
V Sloveniji se pričakuje, da bodo praktično vse pomoči presojane na podlagi uredbe o skupinskih izjemah
in uredbe o de minimis pomočeh. EK bo potrebno pošiljati v presojo predvsem pomoči za reševanje in
prestrukturiranje velikih podjetij in določene pomoči za varstvo okolja.
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GBER pokriva razširjen nabor sektorjev in ukrepov pomoči:
 nove kategorije izjem, kot so pomoči za inovacije velikim podjetjem, pomoči za širokopasovno
omrežje in avdiovizualni sektor;
 nove oblike izvzetih pomoči v okviru obstoječih kategorij, kot so na primer širši koncept pomoči za
financiranje tveganja, investicijske pomoči za raziskovalne infrastrukture, nove možnosti za okoljske
in energetske pomoči;
 višje pragove in večje intenzivnosti pomoči; pri pomočeh za raziskave, razvoj in inovacije se je prag
za notifikacijo povečal kar za dvakrat in države članice lahko dodelijo pomoč za eksperimentalni
razvoj do 15 mio EUR na projekt in na podjetje brez predhodne potrditve EK (prej je bil prag za
eksperimentalni razvoj 7,5 mio EUR);

Povečan obseg možnosti uporabe skupinskih izjem bo imel velik vpliv na prejemnike pomoči in tudi na
same dajalce pomoči. Hitrejši bo dostop do pomoči zaradi nepotrebne predhodne notifikacije in manjših
administrativnih ovir (zaradi preprostejših pogojev, kot npr. v primeru dokazovanja spodbujevalnega
učinka).
Opisana večja fleksibilnost pomeni večjo odgovornost. Ministrstvo za finance oz. Sektor za spremljanje
državnih pomoči ima večjo odgovornost pri presoji skladnosti ukrepov državnih pomoči z obstoječimi
pravili. Hkrati je bilo potrebno povečati aktivnosti pri implementaciji novih pravil in organizaciji
izobraževanj. Pripravlja se še vrsta ukrepov, ki bo sledila paketu evropskih reform na področju državnih
pomoči.
V skladu z novimi pravili bodo imele države članice širšo pristojnost in možnost oblikovanja in izvajanja
ukrepov pomoči. EK bo obdržala vlogo skrbnika pravične konkurence v okviru enotnega trga. MDP
prinaša ravnovesje med širšimi pristojnostmi držav članic na eni strani in ustrezno skladnostjo in
omejevanjem izkrivljanja konkurence na drugi strani. Številne pobude imajo za cilj prav varstvo tega
ravnovesja:
 Preglednost: informacije o dodeljenih državnih pomočeh na individualni ravni.
 Nadzor: povečanje ex post (naknadnih) kontrol o skladnosti s formalnimi pogoji za izvzem.
 Ex post (naknadna) evalvacija večji shem: bolj trdna in učinkovita metoda za zagotavljanje
učinkovitih pomoči s spodbujevalnim učinkom, ki bo tudi pripomogla k boljšemu oblikovanju shem z
omejenim vplivom na konkurenco in trgovino.

Večina novih pravil je začela veljati 1. julija 2014, uporabljati pa so se začela s 1.1.2015, saj so obstoječe
pomoči večinoma veljale do konca leta 2014. V letu 2015 so se dajalci pomoči začeli prilagajati novim
pravilom, v naslednjih letih pa bo treba pristopiti k postopkom za zagotavljanje njihove preglednosti in
evalvacije.
MDP opredeljuje kriterije , kdaj je ukrep pomoči združljiv s pravili na področju državnih pomoči in je
lahko odobren:
1. ukrep pomoči mora biti usmerjen k cilju v splošnem interesu;
2. pomoč mora biti usmerjena tako, da omogoči materialne izboljšave, ki jih sam trg sicer ne bi mogel,
na primer za odpravljanje slabosti trga, ali poskuša odpraviti kapitalske in kohezijske težave;
3. instrument pomoči mora biti primeren in ustrezen cilju ukrepa ter javnem interesu;
4. pomoč mora spremeniti obnašanje obravnavanih podjetij tako, da začnejo izvajati dodatne
aktivnosti, ki jih brez pomoči sicer ne bi, ali aktivnosti izvedejo na omejen ali drugačen način ali na
drugi lokaciji (spodbujevalni učinek);
5. znesek pomoči mora biti omejen na minimalni potreben za izvedbo nove aktivnosti ali investicije;
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6. negativni vplivi na konkurenco in trg med državami članicami morajo ostati ustrezno omejeni;
7. pravna podlaga, odločitve in druge koristne informacije o dodeljeni pomoči morajo biti javne in
pregledne.

METODOLOŠKA POJASNILA
Pravna podlaga
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 26.3.2004 – v nadaljevanju
Zakon) postavlja okvir za učinkovit nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči, s katerim se je
zagotovila tudi kontinuiteta urejenosti na tem področju, ki omogoča primerjavo med podatki od začetka
zbiranja, in sicer od leta 1998 dalje.
Postopek in način posredovanja podatkov o državnih pomočeh in poročanja o dodeljenih državnih
pomočeh je urejen z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh po pravilu de minimis (Uradni list RS, št. 61/2004, 22/07. 50/14 z dne 4.8.2014 – v nadaljevanju
Uredba).
Navodilo za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči (Sklep št. 401-01/2004-1 z dne 4.3.2004 v nadaljevanju Navodilo) določa osnove in postopke za ugotavljanje učinkovitosti dodeljenih državnih
pomoči kot podlago za oceno uspešnosti izvajanja shem državnih pomoči in individualnih državnih
pomoči.

Definicije in pojasnila
Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za
prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti ter vplivajo na trg med državami
članicami. Namenjeni so za financiranje in sofinanciranje programov pri subjektih, ki se ukvarjajo s tržno
proizvodnjo blaga in storitev. Definicijo instituta državnih pomoči opredeljuje 107. člen Pogodbe o
delovanju Evropske skupnosti.
Državne pomoči so opredeljene kot individualne - namenjene so določenemu in vnaprej znanemu
prejemniku, ali kot sheme državnih pomoči – prejemniki vnaprej niso znani in so opredeljeni le splošno.
Državna pomoč je dodeljena iz različnih virov, tako domačih kot tujih, in v različnih oblikah, kot na
primer dotacije, ugodna posojila, garancije,...
Upravljavci državnih pomoči so lahko vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi
opredeljene v sektorju država oz. ki razpolagajo z javnimi sredstvi.
Prejemniki državnih pomoči so pravne osebe, ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ter
fizične osebe, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
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Pomoči po pravilu de minimis so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in
ne predstavljajo državne pomoči, opredeljene v 107. členu Pogodbe o delovanju Evropske skupnosti. To
pomoč opredeljuje Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013, ki med drugimi
opredelitvami določa zgornjo dovoljeno mejo pomoči na 200.000 EUR v zadnjih treh proračunskih letih.

Zajetje podatkov
V poročilu so zajeti podatki o dodeljenih državnih pomočeh za vse prejemnike v Sloveniji. Upravljavci
državnih pomoči zbirajo podatke o dodeljenih državnih pomočeh po posameznih prejemnikih v okviru
shem ali individualnih državnih pomoči.
Upravljalci posredujejo podatke Ministrstvu za finance, ki jih zbira in obdela. Pri slednjem je od leta 1998
dalje vzpostavljena celovita baza podatkov o dodeljenih državnih pomočeh, ki med drugim vsebuje
podatke po posameznih prejemnikih in dajalcih pomoči, seznam vseh priglasitev pomoči in pomoči po
pravilu de minimis.
V Poročilu so uporabljeni zadnji revidirani podatki bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP),
objavljenega na spletnih straneh Statističnega urada RS in stroški države, objavljeni v Biltenu javnih
financ 5/2015. Podatki o regionalnem BDP, dodani vrednosti, prebivalstvu in trgu dela so uporabljeni iz
Statističnih informacij Statističnega urada RS.
Kot podlaga za napovedi in primerjave trendov med EU in Slovenijo so uporabljeni podatki iz spletnih
strani EK (State aid control - State Aid Scoreboard 20141).
Podatki o višinah državnih pomoči so prikazani v EUR in so za leta pred letom 2007 preračunani po
povprečnem letnem tečaju Banke Slovenije.

Prikaz podatkov
Posamezni upravljalci poročajo skladno z Uredbo o dodeljenih državnih pomočeh po kategorijah,
namenih in glede na instrument dodelitve državne pomoči. Podrobnejša opredelitev kategorij in
instrumentov je predstavljena v Prilogi 1.
Poročilo vsebuje združene podatke po kategorijah, namenih in instrumentih državnih pomoči v
posameznem letu. Zajeta so le tista javna sredstva, ki skladno s 107. členom Pogodbe o delovanju
Evropske skupnosti predstavljajo državno pomoč. Posebej so prikazane pomoči, ki so bile dodeljene po
pravilu de minimis, ki se ne prištevajo k celotnim državnim pomočem, njihov delež pa se je v zadnjih
letih precej povečal. Pri večini pregledov so izključene pomoči, ki so bile dodeljene finančnim
institucijam za odpravo finančne krize. Ti zneski, ki so bolj začasni, namreč močno izkrivljajo celotno sliko
dodeljenih državnih pomoči. Tudi ostale države članice ločeno prikazujejo pomoči, ki so bile dodeljene za
odpravljanje finančne krize in jih ne prištevajo k ostalim državnim pomočem.
Ne glede na to, da Poročilo prikazuje državne pomoči za leta 2012, 2013 in 2014, so za prikaz gibanja
pomoči uporabljeni podatki od leta 2002 dalje. Pri podrobnejših pregledih pomoči po regijah so podatki
1

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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razpoložljivi od leta 2004. Pri pomočeh, dodeljenih po pravilu de minimis, pa je gibanje prikazano od leta
2002 dalje, ko so se tovrstne pomoči začele dodeljevati .

Vsebina
Poročilo zajema leta 2012, 2013 in 2014 in je razdeljeno na deset delov.
V prvem delu so prikazani podatki o celotnih državnih pomočeh v letih 2012, 2013 in 2014 v skupnem
znesku, po posameznih kategorijah in po instrumentih. Podatki o višini državnih pomoči so prikazani v
EUR, tako v absolutni vrednosti, kot v relativnih razmerjih. Drugi del predstavlja podrobnejši prikaz
dodeljenih državnih pomoči po statističnih regijah. Tretji del je namenjen industriji in storitvam, ki
zavzemajo pomemben delež v strukturi državnih pomoči. Ta kategorija vključuje horizontalne cilje in
posebne sektorje. Četrti del je namenjen pomočem, ki so bile dodeljene v kmetijstvu in ribištvu. V
poročilo je kot peti del dodan pregled pomoči, dodeljen za odpravljanje posledic finančne krize, šesti del
prikazuje podatke o višini oz. deležu državnih pomoči v celotnih investicijah oz. projektih, ki so
sofinancirani z državnimi pomočmi. Sedmi del prikazuje pregled dodeljenih pomoči po pravilu de
minimis. V osmem delu so državne pomoči razvrščene po dejavnostih, v devetem delu pa pregled
porazdelitve dodeljenih pomoči glede na velikost prejemnika pomoči (podjetja). V desetem delu je
prikazana ocena uspešnosti in učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči po shemah oziroma
individualnih pomočeh.
Kategorije državnih pomoči, nameni, instrumenti, vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov so
podrobneje opredeljeni v Prilogi 1, Podrobnejši podatki o dodeljenih pomočeh pa v Prilogi 2.
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POVZETEK POROČILA
V Sloveniji je bilo v letu 2014 dodeljenih 963,82 mio EUR državnih pomoči. V primerjavi z letom 2012 je
znesek dodeljenih pomoči nižji za 6,00% (1.025,36 mio EUR) , glede na leto 2013 pa za 75,19% (3.884,30
mio EUR).
Delež državnih pomoči v BDP je v letu 2014 znašal 2,59%. Do leta 2007 je bilo opazno padajoče gibanje
deleža državnih pomoči v BDP, saj se je iz leta 1998, ko je znašal 3,18%, v primerjavi z letom 2007
(0,76%), znižal za več kot štirikrat; v zadnjih sedmih letih ta delež zopet raste. Ob izključitvi pomoči, ki so
bile dodeljene za blažitev krize, znaša delež državnih pomoči v BDP 1,43%. Gibanje se je šele v letu 2014
zopet obrnilo navzdol.
Državne pomoči so se v letu 2014, v absolutnih zneskih, najbolj zvišale za varstvo okolja (za 56,52 mio
EUR v primerjavi z letom 2012 ter 28,20 mio EUR v primerjavi z letom 2013) ter za zaposlovanje (za
30,68 mio EUR v primerjavi z letom 2012 ter 12,53 mio EUR v primerjavi z letom 2013).
Manj pomoči je bilo v letu 2014 dodeljenih za raziskave in razvoj (za 35,37 mio EUR v primerjavi z letom
2012 ter 23,86 mio EUR v primerjavi z letom 2013), za razvoj širokopasovnega omrežja (za 24,06 mio
EUR v primerjavi z letom 2012 ter 5,3 mio EUR v primerjavi z letom 2013), za namen regionalnih ciljev
(za 24,86 mio EUR v primerjavi z letom 2012, v primerjavi z letom 2013 pa so nekoliko večje), za
odpravljanje posledic naravnih nesreč (za 4,65 mio EUR v primerjavi z letom 2012 ter 10,45 mio EUR v
primerjavi z letom 2013). Pomoči, ki so bile dodeljene za odpravo finančne krize, so bile v letu 2014 nižje
za 2.884,00 mio EUR v primerjavi z letom 2013, saj je bila večina pomoči za sanacijo bank dodeljena
ravno v letu 2013.
Velik del pomoči za zaposlovanje (11,6 mio EUR v letu 2014) in raziskave in razvoj (4,4 mio EUR v letu
2014) se dodeljuje tudi po pravilu de minimis, kar je podrobneje opisano v nadaljevanju. Vse ostale vrste
pomoči niso bistveno vplivale na obseg dodeljenih državnih pomoči v Sloveniji.
Pomoči, dodeljene po horizontalnih ciljih, so primernejše za odpravljanje nedelovanja trga in imajo
posledično manjši vpliv na izkrivljanje konkurence kot pomoči, dodeljene v posebnih sektorjih. Ob
izključitvi pomoči, namenjenih izrednemu kriznemu ukrepu v finančnem in gospodarskem sektorju, je bil
delež horizontalnih pomoči v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 višji za 5,9% in je znašal 72,2% vseh
dodeljenih pomoči v tem letu.
Delež pomoči, ki se dodeljuje posebnim sektorjem, kaže padajoče gibanje in je v letu 2014 predstavljaj le
še 6,42% vseh pomoči. Enako gibanje je pri pomočeh, ki so namenjene kmetijstvu in ribištvu; delež teh
pomoči se je znižal na 8,88% vseh pomoči.
Z izključitvijo ukrepov za odpravljanje finančne krize se ti deleži nekoliko zvišajo - delež pomoči,
dodeljenih posebnim sektorjem, predstavlja 11,65% vseh pomoči, za kmetijstvo in ribištvo pa 16,12%
vseh pomoči, gibanje ostaja padajoče.
V zadnjih treh letih se je delež uporabljenih instrumentov pri dodelitvi državnih pomoči spremenil.
Razlog za spremembo je v uporabi instrumentov za garancije in kapitalske naložbe, ki so bili uporabljeni
pri ukrepu za odpravljanje finančne krize, ter oprostitve plačila prispevkov pri shemi zaposlovanja
invalidov. Ob izključitvi pomoči, namenjenih odpravi finančne krize, se pokaže, da v Sloveniji pri
dodeljevanju pomoči močno prevladuje instrument »dotacije«. Glede na predhodna leta se je delež
dotacij zmanjšal, in sicer iz 96,8% v letu 2011 na 82,5% v letu 2014. Davčne olajšave oz. oprostitev plačila
prispevkov, ki so v preteklih letih predstavljale okrog 3% vseh dodeljenih pomoči, so se v letu 2012
zvišale na 11,8%, v letu 2014 pa na 16,5%. Z ostalimi instrumenti je bil dodeljen manj kot 1% vseh
pomoči.
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I. CELOTEN OBSEG DRŽAVNIH POMOČI
1.1.

Primerjava z osnovnimi makroekonomskimi kazalci

Državne pomoči v Sloveniji so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2012 znižale za 6% ter v primerjavi z
letom 2013 za 75,19%. Če primerjamo absolutno višino državnih pomoči, je njihovo znižanje za 61,54
mio EUR glede na leto 2012 in za 2.920,48 mio EUR glede na leto 2013. Z vključitvijo primerjave z daljšim
časovnim obdobjem (1998 - 2014), je do leta 2007 opazeno o gibanje zniževanja državnih pomoči,
zadnjih sedem let pa, z izjemo leta 2014, zopet narašča. Ob izključitvi pomoči, namenjenih odpravljanju
finančne krize, je razlika med leti bistveno nižja, je pa še vedno opazna rast.

Tabela 1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 2012, 2013 in 2014 v primerjavi z BDP, stroški države in
zaposlenostjo

Državne pomoči
BDP
Delež državnih pomoči v BDP
Stroški države 2
Delež državnih pomoči v stroških države
Delavno aktivno prebivalstvo3
Prebivalstvo
Državne pomoči na zaposlenega
Državne pomoči na prebivalca
Državne pomoči
brez kriznih ukrepov
Delež državnih pomoči v BDP
brez kriznih ukrepov

Enota mere

2012

2013

2014

v mio EUR

v EUR

1.025,36
36.006,00
2,85%
16.125,71
6,36%
810.001
2.055.496
1.265,88
498,84

3.884,30
36.144,00
10,75%
16.286,37
23,85%
793.597
2.058.821
4.894,55
1.886,66

963,82
37.246,40
2,59%
16.755,12
5,75%
797.792
2.061.085
1.208,11
467,63

v mio EUR

542,50

567,30

530,82

v%

1,51%

1,57%

1,43%

v mio EUR
v%
v mio EUR
v%
število
število
v EUR

Celotna nekrizna pomoč v EU v letu 2013 je znašala 62,7 milijarde EUR oziroma 0,5% BDP EU. Po
horizontalnih ciljih je bilo dodeljenih 47,9 milijarde EUR oziroma 0,38% BDP EU, kmetijstvu in ribištvu je
bilo namenjenih 8,4 milijarde EUR oziroma 0,07% BDP EU, prometnemu sektorju pa 1,38 milijarde EUR
oziroma 0,011% BDP EU. Posebnim sektorjem (vključno s pomočmi, ki so bile dodeljene za namen
zapiranja, reševanja in prestrukturiranja podjetij) je bilo v celotni EU dodeljenih 6,65 milijarde EUR
oziroma 0,053% BDP EU.4
BDP se je v Sloveniji v letu 2014 realno zvišal za 2,6%. V tekočih cenah je njegova vrednost znašala
37.246 milijonov EUR; to je nominalno za 3% več kot v letu 2013.
Trend rasti gospodarske aktivnosti se je v četrtem četrtletju 2014 zaradi manjšega domačega
povpraševanja upočasnil. Domača potrošnja se je zmanjšala za 1,6%. Na domače trošenje je negativno
vplivalo manjše investicijsko trošenje. Bruto investicije so se po šestih zaporednih četrtletjih rasti

2
3
4

Bilten javnih financ 6/2015
SURS, Trg dela
State Aid Scoreboard
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zmanjšale za 7 %, ker so se zmanjšale investicije v spremembe zalog. Te so negativno prispevale k rasti
obsega BDP za 1,2 odstotni točki. Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 0,9 %. V
celotnem letu 2014 pa so se povečevale bruto investicije v proizvode intelektualne lastnine in so se
zvišale za 0,4%. Negativen je bil tudi vpliv končnega trošenja; to se je v zadnjem četrtletju 2014
zmanjšalo za 0,3%. Zasebno trošenje se je zmanjšalo za 0,8%, predvsem zaradi manjšega trošenja drugih
dobrin (padec za 1,4%), medtem ko se je trošenje trajnih dobrin povečalo za 8%. Končno trošenje države
pa se je okrepilo za 1,2%.
Zunanje povpraševanje je tudi v četrtem četrtletju 2014 pozitivno vplivalo na gospodarsko rast tako kot
v vsakem četrtletju doslej in sicer v vsakem četrtletju bolj. Izvoz se je okrepil za 8,4%, predvsem zaradi
večjega izvoza blaga; ta se je povečal za 9,5%. V okviru tega se je zelo povečal izvoz motornih vozil. Uvoz
se je povečal za 3,3%, predvsem uvoz motornih vozil ter delov in opreme za motorna vozila. Zaradi
močne rasti izvoza in nekoliko počasnejše rasti uvoza je bil prispevek menjave s tujino h gospodarski
rasti izredno velik; znašal je 4 odstotne točke5.
S primerjanjem državnih pomoči kot deleža v BDP je opazno gibanje zniževanja pomoči v Sloveniji do
leta 2007, njihov delež se je od leta 1998, ko je znašal 3,18%, v primerjavi z letom 2007, ko je znašal
0,77%, znižal za več kot štirikrat.
V zadnjih sedmih letih ta delež narašča; v letu 2014 je znašal 2,59% BDP. Ob izključitvi pomoči, dodeljeih
za blažitev krize, znaša delež pomoči 1,43% BDP, trend pa je še vedno rastoč.
Slika 1: Delež državnih pomoči v BDP v Sloveniji po letih v %
12,0%

10,0%

Delež državnih pomoči v BDP s kriznimi ukrepi
Delež državnih pomoči v BDP brez kriznih
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Skupna dodana vrednost gospodarstva se je v četrtem četrtletju leta 2014 zvišala za 3,2%, torej za 0,5
odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju, ko se je zvišala za 3,7 % – posledično zaradi okrevanja
gradbeništva. Po visokih rasteh dodane vrednosti v tej dejavnosti v prejšnjih četrtletjih se je ta v letu
2014 zmanjšala za 0,7%. Še naprej se povečuje dodana vrednost predelovalnih dejavnosti, ki se je zvišala
za 6,7%. V transportu se je okrepila za 5,1%, v gostinstvu pa za 1,9%. Ponovno se je zvišala tudi v drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 12,9%), zaradi visoke rasti v zaposlovalni dejavnosti.
5
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Razmere na slovenskem trgu dela so bile v letu 2014 glede na leto 2013 nekoliko boljše, saj se je število
delovno aktivnih prebivalcev povečalo za 11.000. Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposleni,
samozaposleni in pomagajoči družinski člani. Število zaposlenih se je v letu 2014 zmanjšalo za 7.000 ali
za skoraj odstotek, število samozaposlenih pa se je povečalo za 7.000 ali za 6,4%; povečalo se je tudi
število pomagajočih družinskih članov, in sicer za 10.000 ali za 23,8%.
Podrobnejši pogled v sestavo zaposlenih pokaže, da se je število zaposlenih v delovnem razmerju v letu
2014 zmanjšalo za 3.000 ali za 0,5%, število zaposlitev prek študentskega servisa je ostalo skoraj enako,
zmanjšalo pa se je tudi število zaposlenih, ki so opravljali druge oblike dela (delo po pogodbi ali za
neposredno plačilo ali so imeli status vajenca ali praktikanta). Ugotavljamo, da v zadnjih letih slovenski
trg dela postaja prožnejši, saj se na eni strani veča število oseb z bolj negotovimi delovnimi mesti, na
drugi strani pa se zmanjšuje število oseb z varnejšimi, bolj zanesljivimi delovnimi mesti.
Število brezposelnih se je v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom znižalo za 4.000 ali za 3,5%. Ker
se je hkrati povečalo število aktivnih prebivalcev (za 7.000), se je posledično znižala stopnja
brezposelnosti: v letu 2013 je stopnja anketne brezposelnosti znašala 10,1%, v letu 2014 pa 9,7%.
Pri naraščanju brezposelnosti je bilo zadnjih nekaj let, kljub negativnim trendom, pozitivno to, da je bilo
naraščanje iz leta v leto počasnejše, v absolutnem in v relativnem smislu: v letu 2009 je število
brezposelnih glede na predhodno leto naraslo za 34% (15.000), v letu 2010 za 23% (14.000), v letu 2011
za 11% (8.000), v letu 2012 za malo manj kot 8 % (6.000). V letu 2013 se je trend obrnil, saj se je število
brezposelnih povečalo za 13,5% (12.000), v letu 2014 pa se je število brezposelnih v primerjavi z letom
2013 znižalo.
Pri stopnjah anketne brezposelnosti so se v zadnjih šestih letih, torej od začetka gospodarske krize,
pojavile velike razlike glede na stopnjo dosežene izobrazbe (prikazuje jih tudi spodnji grafikon). V letu
2008 je bila stopnja brezposelnosti med osebami z največ osnovnošolsko izobrazbo kar za 8,8 odstotne
točke nižja kot v letu 2014, med srednješolsko izobraženimi je ta razlika znašala 6,1 odstotne točke, med
osebami z vsaj višješolsko izobrazbo pa 2,9 odstotne točke.
V letu 2014 se je glede na leto 2013 zmanjšalo tudi število neaktivnih prebivalcev: za 1,1% ali za 8.000.
Med neaktivnimi je bilo največ upokojencev, 66,4%, dijakov in študentov 19,0%; glede na spol pa so med
neaktivnimi prebivalci prevladovale ženske, in sicer jih je bilo 427.000 ali 57,3%.
Po podatkih iz Statističnega registra delovno aktivnih prebivalcev se je njihovo število v letu 2014 v
primerjavi s predhodnim letom povečalo za 4.000, število registriranih brezposelnih oseb pa je ostalo
skoraj enako, 120.000. Tudi stopnja registrirane brezposelnosti je ostala nespremenjena, 13,1-odstotna.6
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1.2.

Primerjava s članicami Evropske skupnosti

Podatki, ki prikazujejo trend gibanja državnih pomoči v EU, temeljijo na zadnjih razpoložljivih podatkih,
objavljenih na internetnih straneh EK7. EK primerja podatke o dodeljenih državnih pomočeh po državah
članicah brez pomoči, ki so bile dodeljene železniškemu prometu. Ravno tako so izključene pomoči, ki so
bile namenjene odpravi finančne krize.
Slika 2: Delež državnih pomoči v BDP v državah EU v obdobju 2011 - 2013 v %, brez pomoči
železniškemu prometu, ter pomoči, namenjene odpravljanju finančne krize
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Slovenija je v primerjavi z državami EU glede deleža vseh državnih pomoči v BDP na zgornji meji, višji
delež ima le še Malta.
Tabela 2:

Državne pomoči v celotni EU v obdobju 2011 - 2013, brez pomoči železniškemu prometu, ter
pomoči, namenjene odpravljanju finančne krize

v mio EUR

Države
članice
EU - 28
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
7

2011

2012

66.352,60
1.646,80
43,1
1.389,00
2.341,30
12.297,10
51,4
1.050,80
2.517,50
4.483,90
13.581,40

66.739,70
1.510,20
76,4
1.501,40
2.564,50
11.999,00
61,2
844,9
1.913,10
3.887,40
15.177,90

3.875,50

4.471,00

Delež v BDP v %
2013
62.736,90
1.466,40
120,70
1.658,10
2.526,00
12.017,60
63,00
797,20
2.919,70
2.779,20
12.988,80
170,10
3.520,40
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State Aid Scoreboard - podatki zbrani na strani EK: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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Delež
horizontalnih
pomoči v %
povprečno
2011 -2013
0,75
0,75
0,42
0,82
0,84
0,77
0,58
0,61
0,83
0,46
0,74
0,35
0,72

CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

140,8
189,6
220,7
113,6
1.207,10
100,8
2.792,60
1.748,30
2.912,70
1.628,20
668,2
401,3
173,6
3.057,40
3.263,70
4.456,30

117
358,4
228
101,4
1.205,80
106,6
2.472,70
1.882,70
2.965,00
1.033,70
868,8
453,8
133,1
2.466,50
3.282,60
5.056,40

104,20
373,60
205,30
158,10
1.524,00
129,30
2.006,70
1.816,30
2.671,00
543,00
879,20
579,10
198,90
2.545,70
3.367,40
4.607,70
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Na splošno se izdatki za nekrizno državno pomoč od 80. let prejšnjega stoletja, ko so znašali približno 2%
BDP EU, dolgoročno znižujejo. V 90. letih prejšnjega stoletja so padli na približno 1% BDP EU, po letu
2004 pa so se dodatno zmanjšali, na približno 0,5% BDP EU, razen v letu 2006. V letih 2008 in 2009 so se
izdatki zmerno povečali, v obdobju 2010 - 2013 pa so ponovno znašali približno 0,5% BDP EU. Skupni
izdatki za nekrizno državno pomoč v EU so se v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom znižali za 6%,
in sicer na 62,74 milijarde EUR.
Slika 3: Izdatki za ne-krizno državno pomoč v EU v mio EUR v zadnjih 10 letih

EU28
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Države članice so ohranile disciplino pri dodeljevanju državnih pomoči ter pomoč povečale le na
področjih, kjer je bil potreben odziv na finančno in gospodarsko krizo, pri čemer je veliko držav članic
dodelilo obsežno pomoč finančnemu sektorju. Po drugi strani pa so bile zlasti v obdobju 2011-2013
mnoge države članice prisiljene zmanjšati obseg pomoči zaradi zaostrenih proračunskih omejitev, kar ne
izključuje možnosti, da se bodo izdatki prenesli v prihodnja leta ali da bodo ukrepi pomoči, ki so se že
iztekli, ponovno uvedeni.8
8
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Rast BDP v EU28 se je leta 2008 znatno upočasnila, BDP pa se je leta 2009 zaradi svetovne finančne in
gospodarske krize precej zmanjšal. Raven BDP v EU28 se je leta 2010 zvišala, tak razvoj pa se je v letih
2011, 2012 in 2013 še nadaljeval (čeprav vse počasneje), tako da je BDP narasel na 13.075.000 mio EUR,
kar je v tekočih cenah najvišja raven nasploh. Evro območje je v tem skupnem znesku leta 2013
predstavljalo 73,4 %, vsota gospodarstev petih največjih držav članic EU (Nemčija, Francija, Združeno
kraljestvo, Italija in Španija) pa je znašala 71%. Vendar je pri primerjavah med državami potrebna
previdnost, saj lahko zlasti nihanja deviznih tečajev znatno vplivajo na nominalne podatke o BDP za
države članice EU, ki še niso uvedle evra.
Med državami članicami EU se je rast realnega BDP precej razlikovala. Po znižanju leta 2009 v vseh
državah članicah EU, razen Poljske, je leta 2010 ponovno imelo gospodarsko rast 22 držav članic. Takšno
gibanje se je nadaljevalo tudi v letu 2011, ko je imelo 25 držav članic EU rast realnega BDP. Vendar je
leta 2012 prišlo do spremembe, saj je le polovica držav članic EU28 poročala o gospodarski širitvi, to
število se je leta 2013 povečalo na 17. Najvišje stopnje rasti leta 2013 so imele Latvija (4,1 %), Romunija
(3,5 %) in Litva (3,3 %). Ciprsko gospodarstvo se je leta 2013 bolj zmanjšalo (–5,4 %) kot leta 2012 (–
2,4 %), nasprotno pa je bilo v Grčiji, kjer je bilo zmanjšanje za 3,9 % leta 2013 blažje od zmanjšanja v
prejšnjih dveh letih (obakrat je znašalo približno –7%).
Zaradi učinkov finančne in gospodarske krize se je v celotnem zadnjem desetletju poslabšal splošni
gospodarski rezultat držav članic EU. Povprečni letni stopnji rasti EU28 in evro območja v obdobju 2003–
2013 sta bili 1,1% oziroma 0,8%. Po tem merilu sta imeli največjo rast Slovaška in Litva (obe 4,2% na
leto), sledile pa so jima Poljska (4%), Latvija (3,7%), Estonija (3,6%), Romunija (3,5%) in Bolgarija (3,3%).
Nasprotno je bil splošni razvoj realnega BDP v Grčiji, Italiji in na Portugalskem v obdobju 2003 – 2013
negativen.9
Pet največjih donatork pomoči je v letu 2013 zagotovilo približno 58,2% skupne pomoči, dodeljene v EU,
tj. 36,5 milijard EUR, in sicer so to bile Francija (12,99 milijarde EUR), Nemčija (12,02 milijarde EUR),
Združeno kraljestvo (4,6 milijarde EUR), Italija (3,52 milijarde EUR) in Švedska (3,37 milijarde EUR). Če
pomoč izrazimo v odstotkih BDP, je razvrstitev drugačna; največ pomoči so dodelile Malta (1,8%), Grčija
(1,6%), Madžarska (1,6%), Slovenija (1,6%) in Finska (1,3%).
Tako kot v predhodnih letih so bila tudi v letu 2013 tri glavna področja, za katera so države članice
dodeljevale državne pomoči: varstvo okolja, vključno s spodbujanjem varčevanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije, pomoči za regionalni razvoj ter pomoči za raziskave, razvoj in inovacije.

9
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1.3.

Pregled državnih pomoči po kategorijah

Za leto 2014 je značilno znižanje državnih pomoči, tudi z izključitvijo ukrepov, ki so bili namenjeni
odpravljanju finančne in gospodarske krize.
Tabela 3:

Državne pomoči v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih 2012, 2013 in 2014

Kategorija
Kmetijstvo

v mio
EUR

2012
delež
v DP

delež v
BDP

v mio
EUR

2013
delež
v DP

delež v
BDP

v mio
EUR

2014
delež
v DP

delež v
BDP

89,30

8,71%

0,25%

98,55

2,54%

0,27%

84,51

8,77%

0,23%

0,93

0,09%

0,00%

0,79

0,02%

0,00%

1,04

0,11%

0,00%

90,23
871,74

8,80%
85,02%

0,25%
99,34
2,42% 3.681,85

2,56%
94,79%

0,27% 85,55
10,19% 816,42

8,88%
84,71%

0,23%
2,19%

R&D

82,43

8,04%

0,23%

70,92

1,83%

0,20%

47,06

4,88%

0,13%

Varstvo okolja

89,39

8,72%

0,25%

117,71

3,03%

0,33% 145,91

15,14%

0,39%

Ribištvo
Kmetijstvo in ribištvo
Horizontalni cilji

MSP

0,11

0,01%

0,00%

0,13

0,00%

0,00%

0,41

0,04%

0,00%

Zaposlovanje

79,09

7,71%

0,22%

97,24

2,50%

0,27% 109,78

11,39%

0,29%

Usposabljanje

4,28

0,42%

0,01%

2,83

0,07%

0,01%

1,98

0,20%

0,01%

Regionalni cilji

91,09

8,88%

0,25%

47,56

1,22%

0,13%

66,23

6,87%

0,18%

24,06

2,35%

0,07%

5,30

0,14%

0,01%

0,00

0,00%

0,00%

482,86

47,09%

1,34% 3.317,00

85,40%

9,18% 433,00

44,93%

1,16%

10,89

1,06%

0,03%

10,55

0,27%

0,03%

8,14

0,84%

0,02%

Tvegani kapital

2,89

0,28%

0,01%

2,16

0,06%

0,01%

3,92

0,41%

0,01%

Naravne nesreče

4,65

0,45%

0,01%

10,45

0,27%

0,03%

0,00

0,00%

0,00%

Posebni sektorji

63,39

6,18%

0,18%

103,11

2,65%

0,29%

61,86

6,42%

0,17%

Transport (kopenski)

Razvoj širokopasovnega
omrežja
Odpravljanje finančne
krize
Kultura

54,80

5,34%

0,15%

55,79

1,44%

0,15%

51,56

5,35%

0,14%

Transport (morski
promet)

1,14

0,11%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,05

0,01%

0,00%

Premogovništvo

6,62

0,65%

0,02%

4,68

0,12%

0,01%

8,78

0,91%

0,02%

Prestrukturiranje

0,54

0,05%

0,00%

0,55

0,01%

0,00%

0,96

0,10%

0,00%

Reševanje

0,30

0,03%

0,00%

42,09

1,08%

0,12%

0,50

0,05%

0,00%

10,75% 963,82 100,00%

2,59%

Skupaj

1.025,36 100,00%

2,85% 3.884,30 100,00%

Državne pomoči so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013, v absolutnih zneskih, najbolj znižale za
odpravljanje finančne krize (za 2.884,00 mio EUR), za reševanje podjetij v težavah (za 41,59 mio EUR) ter
za raziskave in razvoj (za 23,86 mio EUR). V letu 2014 so bile v manjšem obsegu dodeljene tudi pomoči
za kmetijstvo (za 14,04 mio EUR) ter za odpravo posledic naravnih nesreč (za 10,45 mio EUR).
Več pomoči je bilo v letu 2014 dodeljenih za varstvo okolja (za 28,2 mio EUR), za regionalne cilje (za
18,67 mio EUR), za zaposlovanje (za 12,53 mio EUR) ter za zapiranje premogovnikov (za 4,1 mio EUR).
Vse ostale vrste pomoči niso bistveno vplivale na obseg dodeljenih državnih pomoči v Sloveniji.
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Slika 4: Deleži državnih pomoči Sloveniji po kategorijah glede na celotno državno pomoč v letih
2012, 2013 in 2014, brez kriznih ukrepov
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Med posameznimi kategorijami državnih pomoči so v letu 2014 (z izključitvijo ukrepov za odpravo
finančne krize) prevladovale pomoči, namenjene varstvu okolja (27,49% vseh pomoči), ter pomoči za
spodbujanje zaposlovanja (20,68% vseh pomoči). Poleg kmetijstva, ki se mu delež iz leta v leto
zmanjšuje, je pa še vedno sorazmerno velik (15,29% vseh pomoči), je vse večji del pomoči namenjenih za
regionalni razvoj (12,48% vseh pomoči).
Slika 5: Spreminjanje deležev državnih pomoči v posameznih sektorjih v obdobju 2001 – 2014,
brez pomoči, namenjene odpravljanju finančne krize
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Delež pomoči, ki se dodeljuje posebnim sektorjem, kaže padajoči trend. V letih 2012 in 2014 je dosegel
najnižji delež v celotnem obdobju spremljanja državnih pomoči, saj predstavlja le še 6,42% vseh pomoči.
Enako gibanje je pri pomočeh, ki so namenjene kmetijstvu in ribištvu, delež teh pomoči je padel na
8,88% vseh pomoči. Z izključitvijo ukrepov za odpravljanje finančne krize se ti deleži nekoliko povečajo -
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delež pomoči, dodeljenih posebnim sektorjem, predstavlja 11,65% vseh pomoči, za kmetijstvo in ribištvo
pa 16,12% vseh pomoči; gibanje ostaja padajoče.
Povsem drugačna slika je pri horizontalnih pomočeh: z izključitvijo kriznih ukrepov predstavljajo 72,23%
vseh dodeljenih pomoči v Sloveniji.
Slika 6: Deleži državnih pomoči izbranih sektorjev v celotnem BDP v obdobju 2001 - 2014 brez pomoči,
namenjene odpravljanju finančne krize
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Slika 6 prikazuje zmanjševanje deleža državnih pomoči v BDP. V letih 2002 in 2003 se je delež državnih
pomoči v BDP nekoliko povečal, predvsem zaradi pomoči železnicam oz. transportnemu sektorju. Od
leta 2009 je ponovno opazno naraščanje, predvsem zaradi finančno gospodarske krize in bistvenega
povečanja pomoči za raziskave in razvoj, večjega obsega pomoči, namenjene regionalnim ciljem, varstvu
okolja in spodbujanju zaposlovanja.
Slika 7: Delež državnih pomoči po instrumentih v Sloveniji v obdobju 2005 - 2014 v %
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V zadnjih treh letih se je delež uporabljenih instrumentov pri dodelitvah državnih pomoči spremenil.
Razlog za spremembo je v uporabi instrumentov za kapitalske naložbe in konverzije, ki so bile
uporabljene pri ukrepu za odpravljanje finančne krize, ter oprostitve plačila prispevkov pri shemi
zaposlovanja invalidov.
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Ob izključitvi pomoči, namenjene odpravi finančne krize, v Sloveniji pri dodeljevanju pomoči močno
prevladuje instrument A1 (dotacije).
Slika 8: Delež državnih pomoči po instrumentih v Sloveniji v zadnjih 10-tih letih brez pomoči, namenjene
odpravljanju finančne krize, v %
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Zadnja tri leta se je delež pomoči, dodeljen v obliki dotacij, zmanjšal in sicer iz povprečja 97% v preteklih
letih, na 82,49% v letu 2014. Davčne olajšave oz. oprostitev plačila prispevkov, ki so v preteklih dveh
letih predstavljale okrog 2-3% vseh dodeljenih pomoči, so se v zadnjih letih povečale na 11%, v letu 2014
pa na 16,49%. Z ostalimi instrumenti je bilo dodeljeno manj kot 1% vseh pomoči.
Slika 9: Primerjava deleža uporabljenih instrumentov državnih pomoči v Sloveniji in v državah EU
(povprečje let 2011 - 2013), brez pomoči železniškemu prometu, ter pomoči, namenjene
odpravljanju finančne krize
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V primerjavi z državami članicami EU se uporaba instrumentov v Sloveniji močno razlikuje od ostalih
držav članic. V ostalih državah je pestrost uporabe različnih instrumentov večja. Davčne olajšave v EU so
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v obdobju 2011 - 2013 predstavljale 35,9% vseh pomoči. Švedska dodeli kar 85,5% vseh pomoči v obliki
davčnih olajšav, Francija, Bolgarija, Portugalska in Malta pa približno 50%. Države, ki so v tem obdobju
dodelile več kot 80% vseh državnih pomoči v obliki subvencij, so: Luksemburg, Ciper, Danska, Hrvaška,
Italija in Poljska. Ker so v pregledu izključene pomoči, namenjene železniškemu prometu, je delež
Slovenije nekoliko nižji (69,6% pomoči v obliki dotacij). Garancije so najbolj uporabljena oblika pomoči v
Grčiji (61,25%).

II. PORAZDELITEV DRŽAVNIH POMOČI PO REGIJAH
2.1.

Obseg celotnih državnih pomoči v Sloveniji po statističnih regijah

Podatki prikazujejo vse pomoči, ki so bile dodeljene v posamezni regiji, v vseh kategorijah. Uvrstitev v
posamezno regijo je opredeljena na podlagi sedeža prejemnika pomoči. Podrobnejša porazdelitev
državnih pomoči po regijah in po kategorijah je prikazana v Prilogi 2, Tabela P4.
Slika 10:

Višina in deleži državnih pomoči po regijah v letu 2014 v mio EUR
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Iz podatkov je razvidno, da je največ državnih pomoči v letu 2014, tako kot vsa leta doslej, prejela
Osrednja Slovenija, ki je s 46,55% še vedno daleč pred ostalimi regijami. Sledijo ji Savinjska, Podravska,
Gorenjska in Jugovzhodna regija. Najmanj pomoči so prejele Obalno-kraška, Notranjsko-kraška in
Spodnjeposavska regija, katerim dodeljena pomoč znaša manj kot 3% vseh dodeljenih pomoči.
Pri Osrednjeslovenski regiji je potrebno omeniti, da je delež državnih pomoči v tej regiji realno nižji, saj
vključuje vse družbe, ki imajo sedež v Osrednji Sloveniji, delujejo pa na območju celotne Slovenije. Med
prejemniki najbolj izstopajo pomoči, ki so bile dodeljene Slovenskim železnicam, Kmetijsko gospodarski
zbornici ter Zavodu za gozdove. Pri nadaljnjem pregledu po regijah so pomoči, dodeljene navedenim,
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izključene. Izključene so tudi pomoči, ki so bile dodeljene finančnemu sektorju za odpravljanje
finančne krize.
Pri primerjavi deležev državnih pomoči po regijah je največ pomoči dodeljene Osrednji Sloveniji
(29,06%), sledita Savinjska regija, s 15,45% dodeljenih pomoči, ter Podravska regija, v kateri je bilo v letu
2014 dodeljenih 13,81% vseh pomoči v Sloveniji.
V primerjavi z letom 2013 so se državne pomoči v letu 2014, v absolutnih zneskih, najbolj znižale v
Obalno-kraški regiji (za 34,46 mio EUR), Pomurski regiji (za 8,9 mio EUR) ter Goriški regiji (za 1,0 mio
EUR). V letu 2013 je bila v Obalno-kraški regiji dodeljena večja pomoč za reševanje podjetju Cimos (35
mio EUR), zato je v letu 2013 prišlo do večjega odstopanja v povprečju zadnjih let. V Pomurski regiji, kjer
je bilo v preteklih letih sprejetih največ intervencijskih ukrepov, je bilo dodeljenih manj pomoči skoraj na
vseh področjih, največ pa na področju regionalnih pomoči (4,1 mio EUR), na področju varstva okolja (2,5
mio EUR) in na področju raziskav in razvoja (2,3 mio EUR). V Goriški regiji je bilo manj pomoči dodeljenih
na področju raziskav in razvoja (2,3 mio EUR).
Slika 11:

Delež državnih (nekriznih) pomoči v Sloveniji po posameznih regijah v letu 2014
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Z vključitvijo števila prebivalcev10 v regiji je slika nekoliko drugačna. Povprečna višina državnih pomoči na
prebivalca v Sloveniji v letu 2014 znaša 200,48 EUR (brez pomoči, dodeljene bankam, Slovenskim
železnicam, Kmetijsko gospodarski zbornici in Zavodu za gozdove). Če pogledamo povprečno višino
dodeljenih državnih pomoči na prebivalca po regijah, opazimo, da nekatere regije močno presegajo
državno povprečje.

10

Število prebivalcev, Vir: SURS
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Slika 12:

Povprečna višina dodeljenih državnih pomoči na prebivalca po regijah za
obdobje 2009 - 2014 v EUR
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Največ državnih pomoči na prebivalca v letu 2014 so prejeli v Zasavski (457,47 EUR) ter v Koroški regiji
(253,02 EUR), najmanj pa v Obalno-kraški (71,76 EUR) ter Spodnjeposavski regiji (136,64 EUR). V
primerjavi z letom 2013 so se najbolj znižale pomoči na prebivalca v Obalno-kraški in Pomurski regiji.

2.2.

Primerjava z bruto domačim proizvodom

Zelo pomembna je primerjava dodeljenih državnih pomoči z regijskim BDP. Zadnji dosegljivi podatki o
BDP po regijah so za leto 2013. V celotnem spremljanem obdobju so državne pomoči glede na BDP
najbolj zastopane v Zasavski regiji (v povprečju okrog 3,7% regijskega BDP). Sledita Pomurska regija, v
kateri so državne pomoči v letu 2013 predstavljale 2,82% regijskega BDP, ter Koroška regija, v kateri so
državne pomoči v letu 2013 znašale 1,66 % regijskega BDP.
Slika 13: Delež državnih pomoči (ne-kriznih) po posameznih regijah v obdobju 2009 - 2013 v
primerjavi z regijskim BDP
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Razlog za velik delež državnih pomoči v zasavskem regijskem BDP so predvsem pomoči, namenjene
zapiranju Rudnika RTH. Te pomoči v povprečju predstavljajo 36,23% vseh dodeljenih pomoči v tej regiji.
Velik delež državnih pomoči glede na regijski BDP je tudi v Pomurski regiji, v kateri so se v letih 2012,
2013 in 2014 dodeljevale izredno velike vzpodbude nekaterim podjetjem iz regije: PANVITA EKOTEH (9,6
mio EUR), Seaway Yachts d.o.o. – v stečaju (8,2 mio EUR), Ecos d.o.o. (7,0 mio EUR), RC MASPOS (5,2
mio EUR), Bioplin Gjerkeš (2,8 mio EUR), BIOPLIN SKUPINA d.o.o. (2,4 mio EUR), ARCONT invalidsko
podjetje (1,8 mio EUR). Podrobnejši podatki o dodeljenih pomočeh po prejemnikih v posamezni regiji so
v Prilogi 2 Tabela P6.
Leta 2013 se je regijski BDP na prebivalca gibal od 62,5% slovenskega poprečja v Zasavski regiji do
141,6% v Osrednjeslovenski regiji. Razlika je 79,1 odstotne točke. V kriznem obdobju (leto 2013 v
primerjavi s predkriznim letom 2008) se je gibanje močno spremenilo. Močno se je poslabšalo v
Jugovzhodni Sloveniji, Osrednjeslovenski, Podravski in Goriški regiji. Najbolj se je poslabšalo v Obalnokraški regiji, ki je iz 5. mesta zdrsnila na 12. mesto oziroma je od rahlega padca v obdobju 1995 - 2008 za
1,5 indeksne točke zabeležila močan padec v obdobju 2008 - 2013, za 8,8 indeksne točke. Močno se je
izboljšalo gibanje v Koroški, Gorenjski in Savinjski regiji. Bistveno boljše gibanje ima v proučevanem
obdobju Pomurska regija, ki se je iz 11. mesta povzpela na 1. mesto oziroma je od padca v obdobju 1995
‒ 2008 za 11,4 indeksne točke prešla v rast v obdobju 2008 ‒ 2013 za 6,1 indeksnih točk. Vse regije so v
kriznem obdobju izkazovale realni padec BDP na prebivalca, tudi tiste, ki so izboljšale svoj položaj v
primerjavi s preteklim obdobjem.
Dnevna migracija delavcev v nekaterih regijah pomembno vpliva na BDP na prebivalca. Neto pritok
dnevnih delovnih migrantov lahko poveča proizvodnjo do ravni, ki je ne bi bilo mogoče doseči samo z
lokalno aktivnim prebivalstvom. BDP na prebivalca v teh regijah je zaradi navedenega precenjen, v
regijah z neto odtokom dnevnih delovnih migrantov pa podcenjen11.
Slika 14: Delež državnih pomoči po kohezijskih regijah v obdobju 2003 - 2013 v primerjavi z regijskim
BDP, vključno s pomočmi, namenjenimi za odpravljanje finančne krize
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Iz tabele je razvidno, da je delež državnih pomoči v BDP v Vzhodni Sloveniji večinoma nižji. Pomoč pri
sanaciji bančnega sektorja je v letih 2011 do 2013 močno povečala delež državnih pomoči v regijskem
BDP Zahodne Slovenije, v letu 2013 pa tudi Vzhodne Slovenije.

11

Regionalni bruto domači proizvod, Slovenija, 2013, SURS, prva objava 30.12.2014
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III. POMOČ V SEKTORJU INDUSTRIJA IN STORITVE
3.1.

Obseg in trend

V Sloveniji je bilo do leta 2005 v sektor industrija in storitve12 dodeljena približno polovica državnih
pomoči. Po letu 2005 se ta delež dvignil nad 60%, v letu 2008 pa nad 80%. V zadnjih treh letih sektor
industrija in storitve prejme več kot 90% vseh pomoči.
Tabela 4: Državne pomoči v sektorju industrija in storitve v letih 2012, 2013 in 2014
Enota mere

2012

2013

2014

Industrija in storitve

v mio EUR

935,13

3.784,96

878,27

Dodana vrednost

v mio EUR

24.968,90

24.936,60

25.998,50

v%

3,75%

15,18%

3,38%

Zaposleni

število

601.433

585.274

591.424

Državne pomoči na zaposlenega

v EUR

1.554,84

6.466,99

1.485,02

Delež državnih pomoči v dodani
vrednosti sektorja industrija in storitve

V letu 2014 je bilo dodeljenih 76,8% manj pomoči kot v preteklem letu in 6,08% manj kot v letu 2012.
Takšno zmanjšanje je rezultat financiranja ukrepov za odpravljanje finančne krize v letu 2013.
V preteklosti je bilo razmerje horizontalnih ciljev in posebnih sektorjev v strukturi pomoči v industriji in
storitvah vedno v korist horizontalnih pomoči (povprečno 60%), najnižje v letu 2004, ko so te
predstavljale 43,22% pomoči. Po letu 2008 se je delež začel zviševati na 80%, v zadnjih treh letih pa
horizontalne pomoči v industriji in storitvah znašajo že več kot 90% vseh pomoči. Če izključimo pomoči,
ki so bile dodeljene za odpravljanje finančne krize, je bilo gibanje do leta 2008 povsem enako, od leta
2009 dalje pa horizontalne pomoči v industriji in storitvah predstavljajo v povprečju 80% vseh pomoči.
V celotni EU je na področju industrije in storitev trend dodeljevanja pomoči, gledano relativno,
nespremenjeno. V te sektorje je dodeljenih v povprečju 89% vseh pomoči. Delež horizonztalnih pomoči
stalno raste, leta 2008 je znašal 67% pomoči, leta 2013 pa že 76%. Če primerjamo izdatke za pomoč v EU
v letih 2007, 2008 in 2009, kaže gibanje rahlo povečanja v letu 2009, ko je celotna pomoč znašala 79,4
milijarde EUR (0,6% BDP EU). To je po letu 2006 tudi najvišji obseg dodeljenih pomoči v EU. Iz
navedenega je sklepati, da je finančna in gospodarska kriza imela določen vpliv tudi na dodeljevanje
pomoči za ukrepe, ki sicer niso bili direktno povezani z odpravljanjem finančne krize.
V obdobju 2010 -2013 se je višina pomoči zniževala, v letu 2010 je bilo dodeljenih 73,01 milijarde EUR, v
letu 2013 pa le še 62,74 milijarde EUR. Takšno gibanje je bilo tudi pričakovano, saj so nekatere države
članice znižale izdatke zaradi proračunskih omejitev ali pa so se odločile, da načrte izdatkov raztegnejo
na daljše časovno obdobje in tako ohranijo strogo proračunsko disciplino. K znižanju je prispevala tudi
manjša sektorska pomoč. Edine pomoči, ki so se v tem obdobju povečale, so bile pomoči za zapiranje
gospodarskih družb ter pomoči za reševanje in prestrukturiranje. Navedeno kaže, da so bile države
članice fleksibilne pri odzivu na gospodarske omejitve in na spreminjajoče se razmere v gospodarstvu.

12

Sektor industrija in storitve v tem poročilu vključuje vse dejavnosti po SKD dejavnosti razen dejavnosti, ki spadajo v skupin A, O, P in Q.
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3.2.

Horizontalni cilji

Pomoči, dodeljene po horizontalnih ciljih, se štejejo kot primernejše za odpravljanje nedelovanja trga in
imajo posledično manjši vpliv na izkrivljanje konkurence kot pomoči, dodeljene v posebnih sektorjih. V
strukturi vseh pomoči se deleži državnih pomoči za te namene v zadnjih treh letih bistveno povečujejo.
Tabela 5: Državne pomoči po horizontalnih ciljih v letih 2012, 2013 in 2014, z vključenimi in
izključenimi ukrepi, ki so bili namenjeni za odpravljanje finančne krize
Kategorija

v mio
EUR

2012
delež v horiz.
Vsi
Brez
ukrepi
fin.krize

v mio EUR

2013
delež v horiz.
Vsi
Brez
ukrepi
fin.krize

v mio
EUR

2014
delež v horiz.
Vsi
Brez
ukrepi
fin.krize

R&D

82,43

9,46%

21,20%

70,92

1,93%

19,44%

47,06

5,76%

12,27%

Varstvo okolja

89,39

10,25%

22,99%

117,71

3,20%

32,26%

145,91

17,87%

38,06%

0,11

0,01%

0,03%

0,13

0,00%

0,04%

0,41

0,05%

0,11%

Zaposlovanje

79,09

9,07%

20,34%

97,24

2,64%

26,65%

109,78

13,45%

28,63%

Usposabljanje

4,28

0,49%

1,10%

2,83

0,08%

0,78%

1,98

0,24%

0,52%

Regionalni cilji
Razvoj širokop.
omrežja

91,09

10,45%

23,42%

47,56

1,29%

13,03%

66,23

8,11%

17,27%

24,06

2,76%

6,19%

5,30

0,14%

1,45%

0,00

0,00%

0,00%

482,86

55,39%

3.317,00

90,09%

433,00

53,04%

Kultura
Tvegani kapital
Naravne nesreče

10,89

1,25%

2,80%

10,55

0,29%

2,89%

8,14

1,00%

2,12%

2,89

0,33%

0,74%

2,16

0,06%

0,59%

3,92

0,48%

1,02%

4,65

0,53%

1,19%

10,45

0,28%

2,86%

0,00

0,00%

0,00%

Horizontalni cilji

871,74

100,00%

100,00%

3.681,85

100,00%

100,00%

816,42

100,00%

100,00%

MSP

Odpravljanje finančne
krize

V strukturi vseh pomoči je za namene horizontalnih ciljev značilno gibanje rasti. Razmerja posameznih
pomoči znotraj horizontalnih ciljev so se v daljšem obdobju močno spremenila, kar prikazuje Slika 15:
Slika 15: Dodeljene državne pomoči po horizontalnih ciljih v obdobju 2004 – 2014 v mio EUR, brez
ukrepov za odpravljanje finančne krize
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V strukturi pomoči za horizontalne cilje (z izključitvijo kriznih ukrepov) imajo v letu 2014 največji delež
pomoči za varstvo okolja (38,06%). Te so v zadnjih osmih letih močno narasle in v strukturi celotnih
državnih pomoči predstavljajo 27,49% vseh pomoči. Sledijo pomoči, namenjene zaposlovanju (28,63%).
Velik delež pomoči v strukturi horizontalnih pomoči predstavljajo še pomoči za regionalne cilje (17,27%)
in pomoči za raziskave in razvoj (12,27%). Ostale pomoči ne dosežejo praga 5%.
Na spodnji sliki je prikazana primerjava deležev pomoči, ki so bile dodeljene znotraj horizontalnih ciljev v
Sloveniji v zadnjih treh letih in primerjava z razpoložljivimi podatki v državah EU, ki je prikazana kot
povprečje treh let obdobja 20011 – 2013. Zaradi boljše primerljivosti podatkov so izločene pomoči, ki so
bile dodeljene za reševanja finančne krize.
Slika 16:

Delež državnih pomoči znotraj horizontalnih ciljev v letih 2012 - 2014 ter triletni povprečni
delež v obdobju 2011 -2013 v državah EU, brez pomoči za odpravljanje finančne krize.
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V EU je pomoč, namenjena za horizontalne cilje, v letu 2013 znašala 47.906,13 mio EUR. Tako kot v
predhodnih letih, so bila v letu 2013 tri glavna področja, za katera so države članice dodelile pomoč:
varstvo okolja, vključno s spodbujanjem varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije,
(14.911,95 mio EUR), regionalni razvoj (11.368,92 mio EUR), raziskave, razvoj in inovacije (8.290,71 mio
EUR). Pomoči za MSP so vsako leto nižje, leta 2013 je bilo dodeljenih 3.273,27 mio EUR, za ustvarjanje
delovnih mest pa je višina dodeljenih spodbud že nekaj let skoraj nespremenjena in se giblje okoli
2.800,00 mio EUR letno. Ostale vrste pomoči so države članice dodeljevale v manjši meri.
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3.2.1. Raziskave in razvoj
V letu 2014 so se pomoči za raziskave in razvoj še vedno zniževale: v primerjavi z letom 2013 za 33,6% in
v primerjavi z letom 2012 za 42,9%.
Tabela 6: Državne pomoči za raziskave in razvoj po posameznih namenih v letih 2012, 2013 in 2014– v
mio EUR
Namen
Temeljne raziskave
Industrijske raziskave
Eksperimentalni razvoj
Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem sektorju
Skupaj

2012
25,93
30,60
25,81
0,08
82,43

2013
20,35
37,33
13,20
0,03
70,92

2014
16,32
27,29
3,45
47,06

Skoraj 30% vseh pomoči za raziskave in razvoj je dodeljenih za temeljne raziskave, kjer se upravičeni
stroški lahko sofinancirajo do 100%. V zadnjih dveh letih je bilo več kot 50% pomoči namenjenih za
industrijske raziskave, kjer se upravičeni stroški lahko sofinancirajo do 50% pri velikih podjetjih, do 60%
pri srednjevelikih podjetjih in do 70% pri majhnih podjetjih. Zanimanje za eksperimentalni razvoj se
zmanjšuje, saj se upravičeni stroški za velika podjetja lahko sofinancirajo do 25%, za majhna podjetja pa
do 45%.
Slika 17: Državne pomoči za raziskave in razvoj po posameznih namenih v obdobju 2007 - 2014 v mio
EUR
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Največ pomoči je bilo dodeljenih na podlagi sheme Program tehnološkega razvoja (v letu 2012 76,07%,
leta 2013 78,67% in leta 2014 69% vseh pomoči, namenjenih za raziskave in razvoj). Ker je bilo v letu
2014 na podlagi te sheme dodeljenih za 22,9 mio EUR manj pomoči (eden izmed razlogov je bil tudi iztek
sheme), je to zmanjšanje bistveno vplivalo na znižanje celotnega obsega pomoči za raziskave in razvoj.
Na podlagi sheme Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ciljni raziskovalni programi,
sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKA je bilo dodeljenih 10,08 mio EUR. Po tej shemi
je bilo v letu 2014 dodeljenih za 4,4% več pomoči kot v preteklem letu. V letu 2012 se je začela izvajati
shema Razvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko – razvojnih projektov, na
podlagi katere je bilo dodeljenih za 50,78 mio EUR pomoči v obliki ugodnih posojil (državna pomoč v
višini 6,9 mio EUR). Leta 2013 je bilo dodeljenih le še 13,24 mio EUR ugodnih posojil (državna pomoč v
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višini 1,72 mio EUR), v letu 2014 pa po tej shemi skorajda ni bilo dodeljenih ugodnih posojil, saj je obseg
posojil znašal le 45.196,00 EUR. Na podlagi sheme Davčna olajšava za raziskave in razvoj je bilo
dodeljenih le še 0,73 mio EUR, kar pomeni, da se shema praktično ne izvaja. V letu 2013 je bilo na
podlagi nove sheme Javni raziskovalni vaucher dodeljenih 3,2 mio EUR pomoči, v letu 2014 pa za 3,31
mio EUR pomoči.
Med desetimi največjimi prejemniki pomoči na področju raziskav in razvoja v obdobju 2012 -2014 so bili:
Univerza v Ljubljani 8,66 mio EUR, Institut Jožef Stefan 7,30 mio EUR, Gorenje gospodinjski aparati, d.d.
5,14 mio EUR, Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o. 3,47 mio EUR, Seaway yachts, d.o.o. - v
stečaju 3,09 mio EUR, Univerza v Mariboru 3,03 mio EUR, Razvojni center za informacijske in
komunikacijske tehnologije, d.o.o. 3,00 mio EUR, Razvojni center informacijsko - komunikacijskih
tehnologij Savinja Žalec, d.o.o. 2,87 mio EUR, Nela, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko,
d.o.o. 2,80 mio EUR, Cosylab, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. 2,73 mio EUR. Podrobnejši podatki o
največjih prejemnikih po kategorijah so v Prilogi P5.
Poleg teh pomoči je bilo za raziskave in razvoj dodeljenih tudi 4,41 mio EUR pomoči po pravilu de
minimis, kar je bolj podrobno opredeljeno v VII. poglavju.
Pomoči so bile dodeljene v obliki dotacij v višini 46,32 mio EUR in v obliki davčnih olajšav v višini 0,73
mio EUR ter v obliki ugodnih posojil v višini 0,01 mio EUR.
Raziskave in razvoj ter inovacije (R&R&I) so ključne pri krepitvi konkurenčnosti gospodarstva EU in
zagotavljanju trajnostne rasti. Zato so bile R&R&I postavljene v središče Strategije Evropa 2020, kot ena
vodilnih pobud. Strategija Evropa 2020 glede povečanja izdatkov za R&R določa cilj 3% BDP Evropske
skupnosti do leta 2020. Pri tem pa priznava tudi, da „niso pomembni samo absolutni zneski naložb v
raziskave in razvoj. Evropa se mora osredotočiti na učinek in strukturo financiranja raziskav ter izboljšati
pogoje za raziskave in razvoj v zasebnem sektorju EU“. V letu 2013 so izdatki za R&R&I v EU znašali 8,29
milijard EUR oziroma 13,2% vseh dodeljenih nekriznih pomoči. Največji delež državnih pomoči v strukturi
celotnih pomoči je v obdobju 2011-2013 dodelil Luksemburg (40,13%), sledijo Belgija, Nemčija in
Španija, ki so za R&R&I namenile okrog 20% pomoči, manj kot 2% pa Bolgarija, Malta, Romunija, Ciper,
Estonija, Latvija in Grčija.

3.2.2. Varstvo okolja in varčevanje z energijo
Za namene varstva okolja in varčevanja z energijo je v Sloveniji v zadnjih treh letih značilna zelo močna
rast. Pomoči so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečale za 23,96%, glede na leto 2012 za
63,23%, kar predstavlja 15,14% vseh dodeljenih pomoči oz. 27,4% vseh pomoči, v kolikor izključimo
pomoči, ki so bile namenjene odpravljanju finančne krize. Od leta 2008 dalje se sredstva pomoči za
varstvo okolja povečujejo predvsem zaradi sheme državne pomoči Pomoč kvalificiranim proizvajalcem
energije.
Tabela 7: Državne pomoči za varstvo okolja po posameznih namenih v letih 2012, 2013 in 2014
mio EUR
Pomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije)
Pomoč za tekoče poslovanje (soproizvodnja)
Pomoč za nakup transportnih vozil, ki presegajo standarde
skupnosti za varstvo okolja
Znižanje okoljskih davkov
Investicija v varčevanje z energijo
Skupaj
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2012
89,20

2013
115,14

0,19

2,57

2014
94,90
36,68
1,55

117,71

12,64
0,14
145,91

89,39

v

V letu 2014 je bilo na podlagi te sheme dodeljenih 131,58 mio EUR pomoči. Te pomoči predstavljajo več
kot 90% vseh pomoči, namenjenih varstvu okolja. Leta 2013 je bila priglašena nova shema pomoči za
namen Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, na
podlagi katere je bilo dodeljenih 12,64 mio EUR pomoči v obliki davčnih olajšav. Na podlagi spodbud, ki
jih dodeljuje EKO sklad, je bilo dodeljenih 1,55 mio EUR pomoči, ter v višini 0,14 mio EUR pomoči na
podlagi sheme Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
Slika 18: Državne pomoči za varstvo okolja, po posameznih namenih v obdobju 2007 - 2014 v mio EUR
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Med desetimi največjimi prejemniki pomoči na področju varstva okolja v obdobju 2012-2014 so bili:
Merkscha furnirnica d.o.o. (17,56 mio EUR), PETROL Energetika d.o.o. (13,33 mio EUR), Moja Energija
d.o.o (13,15 mio EUR), Panvita Ekoteh d.o.o. (9,56 mio EUR), Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o
(8,46 mio EUR), Ecos d.o.o. (6,98 mio EUR), JP Komunala Trbovlje d.o.o. (6,75 mio EUR), SOENERGETIKA
Gorenjske elektrarne, Holding Slovenske Elektrarne, Domplan in Petrol, družba za proizvodnjo elektrike
in toplote, d.o.o. (6,74 mio EUR), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., (6,41 mio EUR), ENOSENERGETIKA, oskrba s toplo vodo, paro, plinom in elektriko, d.o.o., Jesenice (6,22 mio EUR).
Pomoči so se dodeljevale v obliki dotacij, v letu 2014 pa tudi v obliki davčnih olajšav (zmanjšanje plačila
CO2 dajatve) v višini 12,6 mio EUR.
Po sami vsebini so se določeni ukrepi za varstvo okolja izvajali tudi v okviru sheme Spodbujanje
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki pa se dodeljuje na podlagi pravili, ki veljajo
za regionalne cilje, zato so te pomoči prikazane v okviru regionalnih ciljev. Na podlagi te sheme je bilo v
letu 2014 dodeljenih 6,89 mio EUR pomoči.
Strategija Evropa 2020 je v ospredje postavila trajnostno rast in kot eno izmed glavnih prednostnih nalog
v naslednjih letih spodbuja bolj konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ki gospodarneje izkorišča vire.
Opredelila je zlasti naslednje cilje: zmanjšanje emisij CO2 za 20%, 20-odstotni delež obnovljivih virov
energije v končni porabi energije v EU in povečanje energetske učinkovitosti za 20%. Cilj nadzora
državne pomoči na področju varstva okolja je zagotoviti, da se bodo ukrepi državne pomoči odražali v
višji stopnji varstva okolja, kot bi bila dosežena brez pomoči, in zagotoviti, da pozitivni učinki pomoči
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prevladajo nad negativnimi, predvsem izkrivljanjem konkurence in učinkom na trgovino med državami
članicami.
V letu 2013 je državna pomoč na področju varstva okolja v EU znašala 14,9 milijarde EUR. Največ pomoči
za ta namen so dodelile Nemčija (4,7 milijarde EUR), Švedska (2,7 milijarde EUR) ter Velika Britanija (1,89
milijarde EUR).

3.2.3. Mala in srednje velika podjetja ter pomoči za financiranje tveganega kapitala
V letu 2014 so se pomoči po namenu za MSP dodeljevale na podlagi naslednjih dveh shem: Spodbujanje
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 - 2014 (75% vseh pomoči za MSP) in Zasavske garancijske
sheme, za namen tveganega kapitala pa na podlagi sheme Izvajanje inštrumentov lastniškega
financiranja.
Tabela 8: Državne pomoči za MSP ter tvegani kapital po posameznih namenih v obdobju 2012 - 2014 v
EUR
Kategorija
Mala in srednje
velika podjetja
Tvegani kapital
Skupaj

Namen
Pomoč za naložbe in zaposlovanje
Pomoč za svetovanje korist MSP
Tvegani kapital

2012
7.960,41
102.980,00
2.886.129,24
2.997.069,65

2013

2014

134.625,00
2.158.927,53
2.293.552,53

405.105,45
3.922.143,43
4.327.248,88

V zadnjih treh letih so posamezna podjetja za namen MSP prejela manj kot 50.000 EUR pomoči.
Prejemniki pomoči za namen financiranja tveganega kapitala v obdobju 2012 - 2014 so: PRVI SKLAD,
družba tveganega kapitala, d.o.o. (3,94 mio EUR), META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. (1,9
mio EUR), DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o. (1,54 mio EUR), STH VENTURES, družba
tveganega kapitala, d.o.o. (1,31 mio EUR), SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o. (0,25 mio EUR).
Slika 19:
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Pomoči za spodbujanje MSP se praktično ne dodeljujejo več. Razlog za zmanjšanje pomoči na tem
področju je v tem, da so se pomoči, ki so se v preteklosti dodeljevale na podlagi pravil za MSP, začele
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dodeljevati na podlagi pravil, ki veljajo za regionalne cilje, saj so le ta ugodnejša in pa po pravilu de
minimis. Pomoči, ki se dodeljujejo za namen financiranja tveganega kapitala, pa naraščajo.
Pomoči so bile dodeljene v obliki dotacij (MSP) in kapitalskih naložb (tvegani kapital). Poleg teh pomoči
je bilo za namen MSP v letu 2014 dodeljenih kar 10,8 mio EUR pomoči po pravilu de minimis, kar je bolj
podrobno opredeljeno v VII. poglavju.
Strategija Evropa 2020 poudarja vlogo MSP v evropskem gospodarstvu kot gonilne sile na področju
ustvarjanja delovnih mest in rasti. Države članice bodo morale poleg drugih pomanjkljivosti, povezanih s
poslovnim okoljem, reševati zlasti posebne težave pri financiranju, ki jih imajo MSP. Nadzor državne
pomoči je bistven za ohranjanje enakih pogojev za vsa podjetja, dejavna na notranjem trgu, ne glede na
državo članico, v kateri imajo sedež. EK mora spremljati, da so ukrepi dobro usmerjeni; zagotavljati, da
pomoč ne odvrača vlagateljev, da ni vložena v podpiranje neučinkovitih podjetij in da ne povzroča
izkrivljanja konkurence.

3.2.4. Zaposlovanje in usposabljanje
V obdobju 2001 - 2006 se je delež pomoči za zaposlovanje v strukturi vseh pomoči gibal okrog 5%, nato
je bil do leta 2011 nekoliko nižji, saj se je gibal blizu 2%, od leta 2012 je bilo za namen zaposlovanja
dodeljenih več kot 14% vseh državnih pomoči, v letu 2014 pa 20,68% vseh državnih pomoči (z
izključitvijo ukrepov za odpravljanje finančne krize). Pomoči za usposabljanje v teh letih skoraj niso
presegle 1% dodeljenih pomoči.
Pomoči za namen zaposlovanja so se v letu 2014 dodeljevale na podlagi naslednjih shem: Spodbude za
zaposlovanje v višini 0,05 mio EUR, Programi zaposlovanja v višini 18,8 mio EUR (17,13% vseh pomoči
zaposlovanja), Razvojne podpore Pomurski regiji v višini 0,21 mio EUR, kar predstavlja 0,19% pomoči,
namenjene spodbujanju zaposlovanja. Največ pomoči pa je bilo dodeljenih na podlagi sheme Pomoč za
zaposlovanje invalidov, po kateri je bilo v letu 2012 prvič poročano, zato je od tega leta dalje zaznati
povečan obseg sredstev za spodbujanje zaposlovanja. Osnovni cilj te sheme je povečati zaposljivost
invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in
ustvarjanjem enakih možnosti. Za ta namen je bilo v letu 2014 dodeljenih 90,72 mio EUR, od tega je bilo
71,27 mio EUR za subvencioniranje plač zaposlenih invalidov v obliki neplačanih prispevkov zaposlenih
invalidov in 19,46 mio EUR kot nadomestilo za pokrivanje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi
zaposlovanja invalidov.
Tabela 9: Državne pomoči za zaposlovanje po posameznih namenih v letih 2012, 2013 in 2014
mio EUR
Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih
delavcev v obliki subvencij plač
Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov
zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev
Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev
v obliki subvencij plač
Skupaj

2012

2013

2014

7,97

16,36

19,05

10,08

11,17

16,75

61,05

69,72

73,98

79,09

97,24

109,78

v

Med desetimi največjimi prejemniki pomoči za spodbujanje zaposlovanja v obdobju 2012 - 2014 so bili:
HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje (22,12 mio EUR), GORENJE I.P.C
(11,5 mio EUR), PAPIR SERVIS d.o.o. (7,46 mio EUR), SŽ - Infrastruktura, družba za upravljanje in
vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. (5,34 mio EUR), Mercator
IP, invalidsko podjetje d.o.o. (5,00 mio EUR), SET Podjetje za usposabljanje invalidov d.o.o. (4,99 mio
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EUR), LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o. (4,19 mio EUR), ŽELVA podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana (3,41 mio EUR), POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. (3,84 mio
EUR), ASCOM - proizvodnja drsnih obročev in komutatorjev d.o.o. (2,82 mio EUR), SINET podjetje za
storitve in proizvodnjo d.o.o. (2,55 mio EUR).
Slika 20:
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V letu 2014 so bile pomoči za zaposlovanje v večji meri dodeljene v obliki znižanja prispevkov za socialno
varnost (65,09%), v obliki dotacij je bilo dodeljenih 34,85% pomoči, namenjenih za zaposlovanje. Pri
usposabljanju so bile vse pomoči dodeljene v obliki dotacij.
V letih 2013 in 2014 se je znaten del pomoči za zaposlovanje izplačeval po pravilu de minimis (48,95 mio
v letu 2013 in 11,56 mio EUR v letu 2014), za usposabljanje je bilo leta 2013 dodeljenih dobrih 10,11 mio
EUR, v letu 2014 pa le še 0,07 mio EUR. Podrobnejši opis teh pomoči je predstavljen v VII. poglavju.
Pomoči za namen usposabljanja so se v letu 2014 dodeljevale na podlagi naslednjih shem: Programi
usposabljanja v višini 1,87 mio EUR, kar predstavlja 94,5% vseh pomoči za usposabljanje ter sheme
Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 - 2014 v višini 0,11 mio EUR.
Tabela 10: Državne pomoči za usposabljanje po posameznih namenih v letih 2012, 2013 in 2014 v mio
EUR
2012
0,29
3,98
4,28

Pomoč za posebno usposabljanje
Pomoč za splošno usposabljanje
Skupaj

2013
0,12
2,71
2,83

2014
0,01
1,96
1,98

Med desetimi največjimi prejemniki pomoči za namen usposabljanja v obdobju 2012 - 2014 so bili: FIT
fizično in tehnično varovanje, d.d. (0,097 mio EUR), ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d.
(0,092 mio EUR), FMC, Sistemski Integrator d.o.o (0,081 mio EUR), ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA,
družba za prevoz potnikov, d.o.o. (0,076 mio EUR), RM VUK montaža industrijske opreme, naprav in
cevovodov, gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o. (0,066 mio EUR), Celjske mesnine d.d. (0,059 mio
EUR), SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaže, d.o.o. (0,059 mio EUR), Engrotuš podjetje za trgovino,
d.o.o. (0,058 mio EUR), Cestno podjetje Ptuj d.d. (0,058 mio EUR), Cinkarna metalurško-kemična
industrija Celje, d.d. (0,058 mio EUR).
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Slika 21:

Državne pomoči za usposabljanje po posameznih namenih v letih 2004-2014 v EUR
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Izdatki za državno pomoč za usposabljanje in zaposlovanje v EU so v letu 2013 znašali približno 3,697,46
mio EUR, od tega je bilo za pomoč za zaposlovanje dodeljenih 2.856,44 mio EUR, kar predstavlja 4,55%
vseh pomoči EU.
Strategija Evropa 2020 si prizadeva za gospodarstvo z visoko, 75-odstotno stopnjo zaposlenosti. Cilj
nadzora državnih pomoči na tem področju je omogočiti nacionalno podporo za usposabljanje in
ustvarjanje delovnih mest, zlasti za prikrajšane delavce in invalide.
Vloga ukrepov državne pomoči, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in usposabljanje, je močno
omejena. Neposredna pomoč za zaposlovanje je namenjena samo invalidom in prikrajšanim delavcem,
medtem ko ima pomoč z drugimi cilji, zlasti regionalna pomoč, učinke tudi na zaposlovanje. Vendar ima
EK glede pomoči za zaposlovanje tradicionalno pozitiven pristop, zlasti kadar je namenjena za
zaposlovanje posameznikov, ki zelo težko najdejo zaposlitev. Prav tako je pozitivna tudi glede
dodeljevanja pomoči za usposabljanje. Države članice zato poziva, da svoje nacionalne načrte za
zaposlovanje in usposabljanje pripravijo z dobro usmerjenimi ukrepi državnih pomoči.

3.2.5. Regionalni cilji
Slovenija poskuša s pomočjo regionalnih državnih pomoči prispevati k doseganju zastavljenih ciljev na
področju regionalne politike in sicer k spodbujanju uravnoteženega gospodarskega, socialnega in
prostorskega vidika razvoja, k zmanjšanju razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med
regijami, k preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, k ohranjanju
poseljenosti na celotnem ozemlju RS in k pospeševanju razvoja okolju prijaznega gospodarstva, k
varovanju naravnih dobrin ter kulturne in naravne dediščine.
Na podlagi regionalne karte, veljavne do 31.12.2014, je bila zgornja meja pomoči za naložbe velikih
podjetij v višini 30%. Za srednje velika podjetja se je lahko ta zgornja meja povišala za 10 odstotnih točk,
za mala podjetja pa za 20 odstotnih točk.
V okviru novih smernic o regionalni pomoči, sprejetih junija 2013, je EK odobrila novo karto regionalne
pomoči Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020. V skladu s smernicami so do regionalne pomoči
prednostno upravičena območja, na katerih je BDP na prebivalca manjši od 75% povprečja EU. Slovenija
je razdeljena na 2 regiji:
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Vzhodna Slovenija, ki je upravičena do regionalne pomoči z najvišjo intenzivnostjo: 25% za velika
podjetja, 35% za srednjevelika podjetja in 45% za mala podjetja.
Zahodna Slovenija, ki je zaradi boljše razvitosti upravičena do nižjih intenzivnosti: 15% za velika
podjetja, 25% za srednje velika podjetja in 35% za majhna podjetja (s 1.1.2018 se intenzivnost
pomoči v Zahodni Sloveniji dodatno zmanjša za 5 odstotnih točk).

V primerjavi s predhodno karto se je skupna intenzivnost pomoči zmanjšala od 5 do 20 odstotnih točk,
pokritost prebivalstva pa ostaja enaka.
Tabela 11: Državne pomoči, namenjene regionalnim ciljem, po posameznih namenih v letih 2012, 2013
in 2014 v mio EUR

Naložbe in z njimi povezano ustvarjanje delovnih mest

2012
90,43

2013
46,62

2014
65,64

Investicije v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

0,66

0,94

0,59

91,09

47,56

66,23

Skupaj

V letu 2014 so bile za namen regionalnih ciljev dodeljene pomoči na podlagi naslednjih shem:
Regionalna shema državnih pomoči (v višini 3,77 mio EUR), Razvojne podpore Pomurski regiji (v višini
4,19 mio EUR), Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije-regionalna pomoč
(v višini 6,9 mio EUR), Finančne spodbude za tuje neposredne investicije (v višini 10,61 mio EUR),
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 - 2013 (v višini 42,76
mio EUR), Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti (v višini 40,6 mio EUR) ter Razvojno spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011 – 2013 (v višini
0,17 mio EUR).
Slika 22:
v EUR

Državne pomoči, namenjene regionalnim ciljem, po posameznih namenih v letih 2007 - 2014

Naložbe in ustvarjanje
delovnih mest zaradi
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Med desetimi največjimi prejemniki pomoči za spodbujanje regionalnega razvoja v obdobju 2012-2014
so bili: NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o. (11,13 mio EUR), INTECH-LES,
razvojni center, d.o.o. (8,09 mio EUR), REVOZ podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov
d.d. (7,89 mio EUR), SiEVA d.o.o. (6,38 mio EUR), Farma GRS, farmacevtsko gospodarsko razvojno
središče, d.o.o. (6,11 mio EUR), RC SIMIT, razvojni center za sodobne materiale in tehnologije, d.o.o.
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(5,85 mio EUR), BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje (5,4 mio EUR), Seaway Yachts, razvojni center za nove
materiale, pogone in tehnologije, d.o.o. (5,11 mio EUR), Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.
(3,89 mio EUR), INPRIME Razvojno - tehnološki park d.o.o. (3,68 mio EUR), Razvojni center za
informacijske in komunikacijske tehnologije, d.o.o. (3,62 mio EUR), KRKA, tovarna zdravil d.d. Novo
mesto (2,81 mio EUR).
Največ pomoči za namen regionalnih ciljev je bilo dodeljenih v letu 2011. Zmanjšanje pomoči za ta
namen v letu 2014 je opazno predvsem zaradi manj dodeljenih pomoči na podlagi sheme Spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti, kjer so se pomoči znižale kar za 39,15 mio EUR ter sheme Spodbujanje
razvoja turističnih zmogljivosti, kjer so se pomoči znižale za 11,5 mio EUR.
Slika 23: Gibanje višine dodeljenih državnih pomoči po regionalnih pravilih v obdobju
2005 - 20114 v mio EUR
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Pri spremljanju instrumentov pomoči pri regionalnih ciljih opazimo, da je bilo največ pomoči v letu 2014
dodeljenih z instrumentom dotacij (95,75%), v obliki ugodnih posojil je bilo dodeljenih 0,31% regionalnih
pomoči, v obliki davčnih olajšav pa 3,94% pomoči. Ostali instrumenti v letu 2014 niso bili uporabljeni.
Strategija Evropa 2020 v središče postavlja ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Državna
regionalna pomoč v EU je trenutno horizontalni cilj, ki obsega največji delež skupne pomoči industriji in
storitvenemu sektorju. Učinkovit nadzor državne regionalne pomoči je za države članice predpogoj za
zagotavljanje učinkovitih regionalnih politik na področju pomoči in prispevanje k pametni, trajnostni in
vključujoči rasti. Posebna pozornost je namenjena najbolj oddaljenim regijam, saj imajo te zaradi
strukturnih omejitev, ki so lahko nastale zaradi geografske oddaljenosti in težav pri vključevanju na
notranji trg, posebne dodatne stroške. V letu 2013 je državna pomoč za regionalni razvoj v državah EU
znašala 11.368,92 mio EUR.

3.2.6. Kultura in avdiovizualna dela
Delež pomoči, namenjen kulturi in avdiovizualnim delom, v zadnjih petih letih pada. V letu 2009 je bilo
dodeljenih največ pomoči za ta namen, 16,18 mio EUR, kar je predstavljalo 7,51% vseh dodeljenih
pomoči v tem letu. V letu 2012 se je delež znižal na 2,26%, v letu 2014 pa na 1,88% vseh pomoči.
V letu 2014 so bile pomoči dodeljene na podlagi naslednjih shem: Pospeševanje razvoja založniške
dejavnosti v Sloveniji (v višini 3,5 mio EUR), Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji (v višini
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3,18 mio EUR), Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na
področju medijev (v višini 1,53 mio EUR) in Sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije (v višini 0,39 mio EUR).
Tabela 12: Državne pomoči, namenjene kulturi in avdiovizualnim delom, po posameznih namenih v letih
2012, 2013 in 2014 v mio EUR
2012
6,98
3,91
10,89

Pomoč za avdiovizualna dela
Vzpodbujanje kulture
SKUPAJ

2013
6,50
4,05
10,55

2014
4,63
3,50
8,14

Med desetimi največjimi prejemniki pomoči za spodbujanje kulture v obdobju 2012 - 2014 so bili:
VERTIGO zavod za kulturne dejavnosti (2,4 mio EUR), ARSMEDIA intermedialni inženiring za kulturo,
d.o.o. (1,99 mio EUR), Forum Ljubljana (1,33 mio EUR), Društvo slovenskih pisateljev (1,28 mio EUR),
Beletrina, zavod za založniško dejavnost (1,21 mio EUR), PERFO produkcija in storitve d.o.o. (0,9 mio
EUR), SENCA STUDIO, Zavod za kulturne dejavnosti (0,74 mio EUR), Mladinska Knjiga Založba d.o.o. (0,72
mio EUR), BELA FILM Podjetje za filmsko in video produkcijo ter distribucijo d.o.o. (0,64 mio EUR),
Literarno - umetniško društvo Literatura (0,58 mio EUR).
Slika 24: Državne pomoči, namenjene kulturi in avdiovizualnim delom, po posameznih namenih v
obdobju 2007 - 2014 v EUR
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Vsa sredstva so bila na področju kulture v letu 2011 dodeljena v obliki dotacij.
V letu 2013 je pomoč za regionalni razvoj v državah EU znašala 2.427,25 mio EUR, kar predstavlja 3,87%
vseh dodeljenih pomoči v tem letu.
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3.2.7. Sektor širokopasovnih povezav
V Sloveniji se tovrstne pomoči dodeljujejo od leta 2009 dalje na podlagi sheme Razvoj širokopasovnega
omrežja v Sloveniji. Cilj tega ukrepa v Sloveniji je bil povečanje pokritosti s širokopasovnim omrežjem iz
tedanjih 92% na 100% do konca leta 2013.
Prejemniki pomoči za spodbujanje širokopasovnih povezav v obdobju 2012-2014 so bili: GVO d.o.o.
(14,77 mio EUR), FMC d.o.o. (7,88 mio EUR), ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. (4,49 mio EUR),
Gradnja telekomunikacijskih omrežij, montaža in vzdrževanje inštalacij Igor Kajtna s.p. (2,22 mio EUR).
Tabela 13: Državne pomoči, namenjene spodbujanju širokopasovnih povezav, po posameznih namenih v
letih 2012, 2013 in 2014 v mio EUR
2009
Pomoč za širokopasovno
infrastrukturo

2010

45,13

2011

2012

2013

6,90

24,06

5,30

2014

Vsa sredstva so bila dodeljena v obliki dotacij.
Strategija Evropa 2020 je poudarila pomen uvedbe širokopasovnih povezav za spodbujanje socialne
vključenosti in konkurenčnosti v EU. Zastavila je tudi visoke cilje glede razvoja na področju
širokopasovnih povezav, kot so določeni v digitalni agendi, npr. zagotavljanje dostopa do osnovne
širokopasovne povezave za vse Evropejce do leta 2013 in dostop do precej hitrejših internetnih storitev
za vse prebivalce EU do leta 2020. Ocenjeni stroški za vsakega od teh ciljev znašajo do 60 milijard EUR za
prvo in 270 milijard EUR za drugo fazo.
Cilj nadzora državne pomoči za širokopasovne povezave je spodbujanje konkurence med ponudniki
storitev s pospeševanjem razvoja infrastrukture. Namen je povečati blaginjo potrošnikov v obliki nižjih
cen in boljših storitev. Te naložbe bodo zagotovili predvsem komercialni operaterji. Vendar se je pomen
javnega financiranja in državne pomoči od leta 2008, ko so bili nacionalni ukrepi državnih pomoči za
širokopasovni dostop oblikovani kot sestavni del celovitih nacionalnih širokopasovnih strategij, znatno
povečal. Poraba javnih sredstev lahko pomaga pri zagotavljanju čim širšega dostopa do širokopasovnega
interneta in tako omogoči prebivalcem, da koristijo prednosti na znanju temelječe družbe. Vendar je
potrebno javno financiranje na liberaliziranih telekomunikacijskih trgih uporabljati previdno in s tem
preprečiti izrivanje zasebnih naložb.

3.2.8. Naravne nesreče
V Sloveniji je bilo v letu 2013 dodeljeni največ pomoči doslej. V letu 2012 so se dodeljevale pomoči na
podlagi sheme Pomoč za odpravo posledic škode po poplavah septembra 2010, v letu 2013 pa na podlagi
splošne sheme Pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč. Na podlagi te splošne sheme je možno
dodeljevati pomoči za nadomestilo škode, ki nastane zaradi naravnih nesreč na celotnem ozemlju
Slovenije. Shema zajema naslednje kategorije naravnih nesreč: potresi, zemeljski plazovi, poplave in
snežni plazovi. Vse ostale naravne nesreče je potrebno individualno priglasiti EK.
Tabela 14: Državne pomoči, namenjene za odpravo posledic naravnih nesreč, po posameznih namenih v
letih 2012, 2013 in 2014 v mio EUR
2012
4,65

Pomoč za odpravo škode, ki jo povzročijo
nekatere naravne nesreče
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2013
10,45

2014
0

Slika 25: Državne pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč po posameznih namenih v obdobju
2008 - 2014 v EUR
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Največji prejemniki pomoči za odpravljanje posledic naravnih nesreč v obdobju 2012 - 2014 so bili:
Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (1,99 mio EUR), Dravske Elektrarne Maribor d.o.o. (1.44 mio EUR),
Thermana D.D., Družba dobrega počutja (1.38 mio EUR), Johnson Controls Slovenj Gradec tovarna za
izdelavo izdelkov za avtomobilsko in pohištveno industrijo d.o.o. (1.29 mio EUR), Tlakovci Podlesnik,
proizvodnja betonskih izdelkov, betona, peska in avtoprevozništvo d.o.o. (1.07 mio EUR), SVEA Lesna
industrija, d.d., Zagorje ob Savi - v stečaju (0,88 mio EUR), Acer furnirnica, spajalnica furnirja in trgovina
d.o.o. - v stečaju (0,83 mio EUR), Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi (0,76 mio EUR), Tovarna meril kovine
proizvodnja kovinskih meril d.d. (0,56 mio EUR).

3.3.

Spreminjajoči trendi horizontalnih ciljev

Cilj EU je, da države članice zmanjšujejo delež državnih pomoči glede na BDP ter preusmerijo pomoči iz
posebnih sektorjev k horizontalnim ciljem. Te pomoči predstavljajo predvsem krepitev ekonomske in
socialne kohezije, varstvo okolja, promocijo raziskav in razvoja, spodbujanje MSP ter regionalni razvoj.
Slika 26: Višina državnih pomoči znotraj horizontalnih ciljev v letih 2012, 2013 in 2014 v mio EUR, brez
kriznih ukrepov
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Slika 26 prikazuje spremembe pri višini državnih pomoči v absolutnih zneskih. Pomoči, ki so namenjene
varstvu okolja, raziskavam in razvoju, regionalnim ciljem ter zaposlovanju, so v letu 2014 prevladovale
med horizontalnimi cilji.
Slika 27: Deleži državnih pomoči znotraj horizontalnih ciljev po instrumentih v obdobju 2007 – 2014,
brez ukrepov za odpravljanje finančne krize
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Deleži državnih pomoči po instrumentih kažejo, da je skoraj v vseh letih najbolj pogosto uporabljeni
instrumenti skupine A1 – dotacije. Do leta 2011 je bilo s tem instrumentom letno dodeljenih več kot 95%
pomoči, od leta 2012 dalje pa nekaj več kot 75% pomoči, ki so namenjene horizontalnim ciljem. Z letom
2012 se je zaradi dveh novih shem povečala uporaba instrumenta A2 (oprostitve, izjeme, olajšave) predvsem oprostitve pri plačilu prispevkov za socialno varnost pri invalidskih podjetjih, s katerim je bilo v
letu 2014 dodeljenih 22,8% vseh horizontalnih pomoči, ter C1 (ugodna posojila), s katerim je bilo v letu
2012 dodeljenih skoraj 4% horizontalnih pomoči, v naslednjih dveh letih pa je uporaba tega instrumenta
zopet padla na manj kot 1%. Ugodna posojila so bila dodeljena predvsem s strani SID banke.
Slika 28: Deleži državnih pomoči v BDP po izbranih kategorijah v obdobju 2002 - 2014
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Slika 28 prikazuje trend deleža državnih pomoči v BDP. V letu 2004 je zaradi povečanja pomoči v
transportnem sektorju ter pomoči za reševanje in prestrukturiranje delež v BDP v primerjavi z letom
2003 ostal nespremenjen. Po letu 2005 pomoči za reševanje in prestrukturiranje skoraj ni več zaznati,
regionalne pomoči in ostale horizontalne pomoči pa se od leta 2007 dalje zvišujejo. V obdobju 2009 2013 se je delež pomoči v BDP zopet zvišal predvsem zaradi horizontalnih pomoči, na katere je vplivala
finančna in gospodarska kriza, v letu 2014 se delež ni bistveno spremenil.
Slika 29: Deleži državnih pomoči v BDP po izbranih kategorijah v obdobju 2001 - 2014
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Analiza dodeljenih državnih pomoči po kategorijah, ki so prikazane na Sliki 29, kaže, da so se sredstva za
raziskave in razvoj v Sloveniji po nekaj letni rasti v zadnjih dveh letih znižale. Razlog je predvsem v tem,
da se je večina shem z letom 2014 iztekla, nove pa še niso bile priglašene. Močno se povečujejo pomoči,
namenjene varstvu okolja. Padec pomoči za MSP je rezultat uporabe ugodnejših pravil, ki jih Slovenija
lahko koristi v okviru regionalnih ciljev. Pomoči v prikazanih kategorijah so predvsem pomoči, ki jih je
razumeti tudi kot generator pozitivnih učinkov na zunanje okolje. V državah EU so se v zadnjih letih
pomoči za MSP in tvegani kapital ter raziskave in razvoj počasi zniževale, pomoči za varstvo okolja pa
stalno naraščajo.
Slika 30: Deleži državnih pomoči v EU28 po izbranih kategorijah v obdobju 2008 -2013 v %
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3.4.

Posebni sektorji

Državne pomoči v posebnih sektorjih so po letu 2004 ostale skoraj nespremenjene. Z izjemo leta 2013 se
te pomoči v Sloveniji zadnjih 9 let gibljejo okoli 62,0 mio EUR, so pa še vedno nižje kot v obdobju 2000 2004. Pomoči, dodeljene posebnim sektorjem, so v letu 2004 namreč dosegle najvišji delež pomoči v
obdobju, ko se spremlja pomoči. V treh zadnjih letih se je delež teh pomoči v BDP gibal med 0,17%0,29% BDP.
Tabela 15: Državne pomoči v posebnih sektorjih v letih 2012, 2013 in 2014
2012
v mio
EUR

Kategorija
Transport
(železniški)
Transport (morski)

delež
v posebnih
sektorjih

2013
delež
v BDP

v mio
EUR

2014
delež
v BDP

v mio
EUR

54,11%

0,15%

51,56

83,35%

0,14%

0,00%

0,00%

0,05

0,08%

0,001%

4,54%

0,01%

8,78

14,20%

0,02%

v posebnih
sektorjih

delež

delež
v BDP

v posebnih
sektorjih

54,80

86,44%

0,15%

1,14

1,79%

0,00%

Premogovništvo

6,62

10,45%

0,02%

Prestrukturiranje

0,54

0,85%

0,00%

0,55

0,53%

0,00%

0,96

1,56%

0,00%

Reševanje

0,30

0,47%

0,00%

42,09

40,82%

0,12%

0,50

0,81%

0,00%

63,39

100,00%

0,18%

103,11

100,00%

0,29%

61,86

100,00%

0,17%

Posebni sektorji

55,79

delež

4,68

V strukturi pomoči za posebne sektorje je bilo največ pomoči v letu 2014 dodeljenih za transport (83,4%)
in sektorju premogovništva (14,2%). Pomoči za reševanje in prestrukturiranje v letu 2014 predstavljajo le
0,81% pomoči, v letu 2013 pa je bilo za namen reševanja dodeljenih 40% pomoči, sledijo pomoči za
prestrukturiranje, ki bodo predvidoma dodeljene v letu 2015.
Slika 31: Dodeljene pomoči v posebnih sektorjih v obdobju 2001 -2014 v mio EUR
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Slika 32: Deleži državnih pomoči v posebnih sektorjih po instrumentih v obdobju 2007 – 2014
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Deleži državnih pomoči po instrumentih kažejo, da so bile v vseh letih najbolj pogosto uporabljen
instrument dotacije, v letu 2009 in 2010 pa tudi instrumenta davčne olajšave in ugodna posojila. V
preteklosti so se pri posebnih sektorjih v večji meri uporabljali tudi instrumenti kapitalske naložbe in
konverzija ter garancije. Ti instrumenti so bili večinoma uporabljeni pri dodeljevanju pomoči za
reševanje in prestrukturiranje. Z garancijami so bile v letu 2013 dodeljene pomoči za reševanje podjetij v
težavah.

3.4.1. Transport
Državne pomoči, ki so dodeljene v transportni sektor, predstavljajo pomoči, dodeljene na podlagi sheme
Davek na tonažo (ladijski prevozniki) ter pomoči Slovenskim železnicam na podlagi sheme Nadomestilo
za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu, kar predstavlja nadomestilo za finančne
obremenitve, ki jih ima podjetje zaradi uporabe prevoznih cen in pogojev, ki so mu določeni zaradi
izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu.
Tabela 16: Državne pomoči v transportu primerjalno z dodano vrednostjo in zaposlenostjo v obdobju
2012 - 2014
Enota mere

2012

2013

2014

Transport (železniški)

v mio EUR

54,80

55,79

51,56

Transport (morski)

v mio EUR

1,14

Transport skupaj

v mio EUR

55,93

55,79

51,61

Dodana vrednost

v mio EUR

1.012,30

1.018,10

1.057,31

v%

5,53%

5,48%

4,88%

Zaposleni

število

30.483

29.815

30.514

Državne pomoči na zaposlenega

v EUR

1.834,92

1.871,26

1.691,40

Delež državnih pomoči v dodani vrednosti
tega sektorja

46

0,05

Pomoči, namenjene Slovenskim železnicam so se zadnjih 9 let stalno povečevale, iz 38,3 mio EUR v letu
2005 na 55,7 mio EUR v letu 2013. V letu 2014 so se po dolgem času znižale za 7,5%.
Davčne olajšave od davka na tonažo so se v obdobju 2012 – 2014 v primerjavi z obdobjem 2009 - 2011,
ko so v povprečju znašale 7,5 mio EUR, bistveno znižale oziroma jih skoraj ni več.
Obvezno gospodarsko službo prevoza potnikov v notranjem potniškem prometu izvajajo Slovenske
železnice - potniški promet, ki se jim izplačujejo sredstva za pokrivanje dela stroškov opravljanja storitev
notranjega železniškega prometa po veljavnem voznem redu in tarifni obveznosti glede na število
opravljenih vlakovnih kilometrov v notranjem potniškem prometu.
Prejemnika pomoči za pomorski promet (davčne olajšave od davka na tonažo) v obdobju 2012-2014 sta
bila: Genshipping Corporation, Monrovia (0,92 mio EUR) in Lucija Shipping Company Limited (0,22 mio
EUR).
Evropska zakonodaja na področju transporta vsebuje številne mehanizme za uspešno izvajanje ukrepov,
ki so splošnega gospodarskega pomena. Večina transportnih operaterjev opravlja javno službo in za to
pridobiva javna sredstva EK neprestano preverja, da javno financiranje ne ruši konkurence.

3.4.2. Premogovništvo
Slovenija ima v celotnih državnih pomočeh, ki so bile dodeljene v obravnavanem obdobju, delež pomoči
premogovništvu iz leta v leto nižji, pred letom 2009 je znašal še 5,39%, v letu 2013 pa le še 0,12% vseh
pomoči. V letu 2014 so se pomoči nekoliko povečale, in sicer na 0,91% vseh dodeljenih državnih pomoči.
Državne pomoči v premogovništvu so namenjene zapiralnim delom, sanaciji površin in prezaposlovanju
rudarjev na podlagi individualne pomoči Program postopnega zapiranja rudnika Trbovlje Hrastnik.
Tabela 17: Državne pomoči v premogovništvu, primerjalno z dodano vrednostjo in zaposlenostjo,
v obdobju 2012 - 2014
Enota mere

2012

2013

2014

Državne pomoči

v mio EUR

6,62

4,68

8,78

Dodana vrednost

v mio EUR

144,1

130,3

n.p.

v%

4,60%

3,59%

n.p.

Zaposleni

število

1.712

1.625

1.519

Državne pomoči na zaposlenega

v EUR

3.868,14

2.882,07

5.782,89

Delež državnih pomoči v dodani vrednosti
tega sektorja

V zadnjih treh letih so bile dodeljene pomoči za premogovništvo samo v obliki dotacij.
V EU pomoči za namen premogovništva občutno padajo. V zadnjem obdobju 2011 - 2013 je bilo za
zapiralna dela namenjenih v povprečju 1.524,28 mio EUR, pomoči pa je predvsem dodeljevala Nemčija
(1.492,41 mio EUR), sledita ji še Romunija in Slovenija. EK je za tovrstne pomoči odobrila načrte
prestrukturiranja za daljše časovno obdobje. So pa državne pomoči v premogovništvu v EU v zadnjem
desetletju ves čas v upadanju.

47

3.4.3. Reševanje in prestrukturiranje
Konec leta 2002 je bil sprejet Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Uradni list RS št.110/02). Na podlagi tega zakona (z dopolnitvami) je bila v letu 2003 potrjena
ter v letu 2008 podaljšana shema Pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
na podlagi katere so se v teh letih pričele dodeljevati pomoči za ta namen. Le-te se v Sloveniji od leta
2005 do leta 2012 praktično niso dodeljevale. V celotni strukturi državnih pomoči je bilo za namen
reševanja podjetij v težavah v zadnjih 10 letih v povprečju namenjenih 1,19 % vseh pomoči, leta 2013 je
bilo za namen reševanja dodeljenih nekoliko več pomoči (7,52%), v letu 2014 pa je bil ta delež zopet zelo
nizek in je znašal 0,28%. Potrebno je omeniti, da je v tem pregledu izključen bančni sektor, ki je prejel
pomoči za odpravljanje finančne krize. Pomoči za ta namen so bile v letu 2013, ko je bilo dodeljenih
nekoliko več pomoči, dodeljene z instrumentom ugodnih posojil v višini 1,99 mio EUR ter danih garancij
v višini 40,1 mio EUR. V letu 2014 je bila pomoč dodeljena v obliki ugodnega kredita v višini 0,72 mio
EUR in dotacij v višini 0,23 mio EUR.
Slika 33: Pregled dodeljenih pomoči za reševanje in prestrukturiranje v obdobju 2001 – 2014
v mio EUR
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Največji prejemniki pomoči za reševanje in prestrukturiranje v obdobju 2012 - 2014 so bili: CIMOS d.d.
(35,0 mio EUR), Mariborska livarna Maribor d.d. (5,1 mio EUR), SVEA Lesna industrija, d.d., - v stečaju
(1,39 mio EUR), ILES Lesna industrija d.o.o. (0,80 mio EUR), POLZELA tovarna nogavic, d.d. (0,50 mio
EUR), VISTEAM proizvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o. (0,45 mio EUR), KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov
d.d. (0,40 mio EUR), ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o. (0,38 mio EUR), AGIS zavore d.d. (0,32 mio EUR),
AGRORUŠE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. (0,21 mio EUR).
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IV. POMOČ V KMETIJSTVU in RIBIŠTVU
4.1. Kmetijstvo in ribištvo
Pomoči, namenjene kmetijstvu in ribištvu so do leta 2009 predstavljale največji delež dodeljenih
državnih pomoči - več kot tretjina vseh pomoči je bila dodeljena kmetijstvu. Nominalni znesek pomoči se
je od leta 2005 do leta 2009 gibal blizu 100 mio EUR, z letom 2009 pa je opazno znižanje pomoči za ta
namen.
Tabela 18: Državne pomoči v kmetijstvu in ribištvu v letih 2012, 2013 in 2014
Enota mere

2012

2013

2014

Državne pomoči kmetijstvo

v mio EUR

89,30

98,55

84,51

Državne pomoči ribištvo

v mio EUR

0,93

0,79

1,04

Kmetijstvo in ribištvo skupaj

v mio EUR

90,23

99,34

85,55

Dodana vrednost

v mio EUR

686,50

667,30

692,00

Delež državnih pomoči v dodani vrednosti
tega sektorja
Zaposleni

v%

13,01%

14,77%

12,21%

število

36.962

38.207

35.366

Državne pomoči na zaposlenega

v EUR

2.415,87

2.579,26

2.389,50

Sektor kmetijstva ima daleč najvišji delež državnih pomoči v dodani vrednosti in tudi državna pomoč na
zaposlenega je v tem sektorju med najvišjimi, višje pomoči na zaposlenega so zgolj v premogovništvu.
Kot v predhodnem letu je bilo tudi v letu 2014 v sektorju kmetijstva in ribištva v Sloveniji z instrumentom
dotacij dodeljenih več kot 99,9% sredstev. Preostale pomoči so bile dodeljene v obliki ugodnih kreditov
in subvencionirane obrestne mere.
Slika 34: Pregled dodeljenih pomoči v sektorju kmetijstva in ribištva v obdobju 2001 – 2014 v mio EUR
110,00
Ribištvo

Kmetijstvo

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Države v EU28 so v letu 2013 za namen kmetijstva dodelile 13,4% vseh državnih pomoči oz. 8,4 milijarde
EUR. Tudi v državah EU je opaženo zniževanje državnih pomoči za namen kmetijstva in ribištva.
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V. FINANČNA KRIZA
Z usahnitvijo medbančnih posojil septembra 2008 so države članice začele v bančni sektor vlagati
obsežne zneske pomoči, da bi preprečile poglabljanje krize. Da bi gospodarstvo še naprej imelo dostop
do posojil, so države uvedle krovna jamstva, ki so jim sledili ukrepi dokapitalizacije in omejitev tveganja
za finančne institucije. Na podlagi začasnega okvira so države v naslednjem koraku začele zagotavljati
dodatne spodbude za ohranitev ali ponovno spodbudo naložb realnega gospodarstva.
Kot odziv na finančno krizo, je EK finančno stabilnost določila za splošni cilj. Ta splošni cilj je izražen z
možnostjo dostopa bank v težavah do državne pomoči, kadar je to nujno za finančno stabilnost.
Od začetka finančne krize je EK sprejela več sporočil o državnih pomočeh finančnim institucijam. V teh
sporočilih so navedena podrobna navodila glede meril združljivosti državne pomoči z notranjim trgom v
skladu s členom 107(3)(b) Pogodba o delovanje EU (v nadaljevanju) PDEU. Sporočila EK zagotavljajo
celovit okvir za usklajeno ukrepanje v podporo finančnemu sektorju, da bi se zagotovila finančna
stabilnost, hkrati pa čim bolj zmanjšalo izkrivljanje konkurence med bankami in v državah članicah na
enotnem trgu. Opredeljujejo pogoje dostopa do državne pomoči in zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da
bi bila takšna pomoč združljiva z notranjim trgom na podlagi načel o državni pomoči iz PDEU. Za
odobritev državne pomoči morajo državni organi predložiti načrt prestrukturiranja kreditne institucije,
na podlagi katerega EK oceni primernost ukrepov pomoči.
Zadnje objavljeno in veljavno sporočilo je sporočilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za
podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize od 1. avgusta 2013 dalje (UL C št. 216 z dne 30. 7.
2013, str. 1). V tem sporočilu je tudi vsebovano novo pravilo glede odobritve državne pomoči banki v
težavah, in sicer državna pomoč ne sme biti dodeljena, dokler lastniški kapital, hibridni kapital in
podrejeni dolžniški instrumenti ne prispevajo v celoti k izravnavi morebitnih izgub. V okviru porazdelitve
bremen je potrebno upoštevati tudi načelo, da noben upnik banke v primeru izvedbe tega ukrepa ne
utrpi večjih izgub, kot bi jih v primeru, če državna pomoč ne bi bila dovoljena. Načrti prestrukturiranja
kreditnih institucij se zato lahko odobrijo, če zagotovijo zahteve glede delitve bremen med delničarji in
imetniki podrejenih dolžniških instrumentov. Ti prispevki so lahko zagotovljeni v obliki pretvorbe v
navaden lastniški temeljni kapital, ali v obliki odpisa instrumentov. Z delitvijo bremen med delničarje in
podrejene upnike se omeji državno pomoč na najmanjšo potrebno in zmanjša potrebne izdatke iz
državnega proračuna.
Dokapitalizacija in ukrepi za oslabljena sredstva, vključno z jamstvi za sredstva, so običajno odobreni z
namenom kritja kapitalskega primanjkljaja banke. EK te ukrepe odobri šele, ko zadevna država članica
dokaže, da so se v največji možni meri uporabili vsi ukrepi za omejitev pomoči na najmanjši potrebni
znesek.
Pri presoji upravičenosti državni pomoči, namenjeni prestrukturiranju tako podjetij kot tudi bank, so
eden bistvenih elementov tudi ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence (izravnalni ukrepi). Slednji
pomenijo ublažitev negativnega vpliva, ki se z državno pomočjo povzroči na trgu. Če se dodeli pomoč za
prestrukturiranje, je vedno potrebno sprejeti tudi ukrepe za omejevanje izkrivljanja konkurence, da se
čim bolj zmanjšajo škodljivi učinki na pogoje trgovanja in da pozitivni učinki prevladajo nad negativnimi.
Vse državne pomoči imajo namreč kumulativne učinke na konkurenco, zato je treba poiskati ravnovesje
med zagotavljanjem konkurence ter cilji ponovne vzpostavitve finančne stabilnosti, zagotavljanja posojil
realnemu gospodarstvu in upravljanja tveganj za plačilno nesposobnost.
V postopku presoje dovoljene državne pomoči EK v skladu s svojimi pravili pri oceni porazdelitve bremen
in ukrepov za omejevanje izkrivljanja konkurence oceni izvedljivost predlaganih ukrepov, vključno z
odprodajo ter njihov vpliv na strukturo trga in ovire za vstop. Hkrati mora EK zagotoviti, da so rešitve,
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sprejete v posameznem primeru ali državi članici, skladne s ciljem preprečevanja večjih nesorazmernosti
v državah članicah, ki bi lahko dodatno razdrobile enotni trg in povzročile finančno nestabilnost ter s tem
ovirale gospodarsko okrevanje v Evropski skupnosti.
Glede na to, da državne pomoči negativno vplivajo na banke, ki niso njihove prejemnice, vključno s
tistimi v drugih državah članicah, sistem državnih pomoči vsebuje ustrezne mehanizme za čim
učinkovitejše zmanjševanje takega izkrivljanja in morebitnih zlorab ugodnejšega položaja upravičenk. Za
preprečevanje izkrivljanja konkurence morajo banke sprejeti zaščitne oziroma upravljalne ukrepe, ki
preprečujejo agresivne razširitve poslovanja.
Ukrepi za preprečevanje izkrivljanja konkurence tako zajemajo kombinacijo:
 omejevanja ravnanja, ki zagotavlja, da finančne institucije, ki so prejele državno pomoč, ne
sodelujejo v nasilni širitvi, ki bi jim jo omogočala državna pomoč, v škodo konkurentov, ki ne uživajo
tovrstne zaščite; to je mogoče doseči na primer z omejitvami gospodarskega ravnanja, kot so
oglaševanje, ki se sklicuje na zajamčeni položaj banke upravičenke in oblikovanja cen oziroma
agresivnega širjenja poslovanja;
 ureditev, ki omogoča uvedbo omejitev ravnanja upravičenk, vključno s sankcijo umika državne
pomoči finančni instituciji upravičenki v primeru neupoštevanja določb.
EK lahko pri odločanju o dovoljeni državni pomoči zahteva tudi prodajo državnega deleža v družbi, če
oceni, da je takšna prodaja nujna za doseganje dolgoročnega preživetja družbe.
Na osnovi izvedenih obremenitvenih testov v letu 2013 je bil pri bankah, ki so bile dokapitalizirane,
ugotovljen visok kapitalski primanjkljaj, zato je Banka Slovenije izdala bankam na tej podlagi izredni
ukrep, s katerim je zahtevala ustrezno dokapitalizacijo. Sredstva za dokapitalizacijo je zagotovila država;
ker pa tovrstna dokapitalizacija pomeni državno pomoč, je morala v skladu s predhodnimi navedbami to
pomoč odobriti EK.
Tabela 19: Pregled dodeljenih državnih pomoči, ki so bile namenjene za odpravljanje finančne krize v
Sloveniji, v letih 2012, 2013 in 2014 v mio EUR
Naziv

Instrument

Dokapitalizacija NLB d.d.

Kapitalske naložbe

Program prestrukturiranja
NLB d.d.
Izdaja hibridnega
inštrumenta za NKBM d.d.
Program prestrukturiranja
NKBM d.d.
Pomoč za reševanje A banke
d.d.
Prestrukturiranje A banke
d.d
Pomoč za prestrukturiranje
za Banko Celje d.d./ Abanko
d.d
Pomoč za reševanje za
Probanke d.d.
Likvidacijski program
Probanke d.d.

Kapitalske naložbe
Kapitalske naložbe

2012
Bruto Državna
znesek pomoč
382,86

100,00

Kapitalske naložbe
Kapitalske naložbe

2013
Bruto
Državna
znesek
pomoč

2014
Bruto Državna
znesek pomoč

382,86
1.551,00

1.551,00

870,00

870,00

348,00

348,00

100,00

Kapitalske naložbe

243,00

243,00

190,00

190,00

Kapitalske naložbe

Garancije*
Kapitalske naložbe
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490,00

49,00

176,00

176,00

Pomoč za reševanje za
Factor banko d.d.
Likvidacijski program Faktor
banke d.d.
Skupaj

Garancije*
Kapitalske naložbe
482,86

482,86

540,00

54,00

269,00

269,00

4.244,00

3.317,00

433,00

433,00

* garancije (višina državne pomoči v tem primeru predstavlja 10% nominalne vrednosti garancije).

Na podlagi nove bančne zakonodaje v Sloveniji in slabih izkušenj iz preteklosti so kreditni standardi sedaj
strožji, banke so tudi bolj previdne glede prevzemanja dodatnega kreditnega tveganja in se raje odločajo
za preusmerjanje kreditiranja k manj tveganim komitentom, predvsem prebivalstvu, ter drugim oblikam
naložb. Ne glede na to, pa po zadnjih podatkih Banke Slovenije več indikatorjev kaže, da bi lahko prišlo
do obrata v kreditiranju nebančnega sektorja. Pri posojilih podjetjem se je namreč začela rast obsega na
novo odobrenih posojil, zlasti dolgoročnih. Postopoma se znižuje tudi delež nedonosnih terjatev, ki je za
marec 2015 znašal 11,4 %.
Z izvedbo ukrepov po Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13
– ZS-K in 23/14 – ZDIJZ-C) so banke ponovno vzpostavile potrebno kapitalsko ustreznost in razpolagajo z
likvidnostjo, ki jim omogoča normalno poslovanje. Prestrukturiranje teh bank s tem še ni končano, saj
morajo pri svojem poslovanju izboljšati bančne prakse, zlasti na področju upravljanja s kreditnim
tveganjem.
Na ravni celotne EU je EK v obdobju od 1. oktobra 2008 do 1. oktobra 2014 izdala več kot 450 odločb za
pomoči, namenjene finančnemu sektorju. Večji del pomoči so predstavljale garancije, ki so bile
odobrene v skupni višini 3.892,6 milijarde EUR (29,8% BDP EU v letu 2013). Finančne institucije so
dejansko uporabile manj kot četrtino odobrenih garancij. Drugi najpogosteje uporabljen instrument
pomoči finančnemu sektorju so bile dokapitalizacije. EK je na podlagi tega inštrumenta v zadnjih šestih
letih odobrila skupni znesek pomoči v višini 821,1 milijarde EUR (6,3% BDP EU v letu 2013). V obdobju
2008 - 2013 so države članice s tem instrumentom dejansko dodelile 448,0 milijarde EUR (3,4% BDP EU v
letu 2013).
Štiri države, ki so najbolj podprle svoje banke v obdobju 2008 - 2013, so: Velika Britanija (100 milijard
EUR), Nemčija (64 milijard EUR), Irska (63 milijard EUR) in Španija (62 milijard EUR). Največje prejemnice
so bile naslednje banke: RBS (50 milijard EUR), Anglo Irish Bank (32 milijard EUR) in Bankia (22 milijard
EUR).
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VI.

INTENZIVNOST DODELJENIH POMOČI

Glede na to, da je bila zahteva za to poročanje vpeljana v letu 2007, podatki niso popolni, zato je podana
ocena. Nekateri dajalci imajo namreč pri tovrstnem poročanju težave, 45,23% podatkov v tem poročilu
vsebuje podatke o vrednosti sofinancirane investicije oz. projekta. Pregled v Tabeli 20 se tako nanaša le
na te podatke. Odštete pa so pomoči, ki so bile namenjene odpravljanju finančne krize in pomoči
kmetijstvu in ribištvu, kjer se podatki ne zbirajo tako podrobno.
Državne pomoči kot delež v vrednosti celotne investicije oz. celotnega projekta, ki se sofinancira, niso
zanemarljive. V povprečju so predstavljale v letu 2012 24,19% vrednosti celotnih stroškov investicij oz.
projektov, v letu 2013 19,6% in v letu 2014 15,26%. Višina izračuna državne pomoči je v največji meri
odvisna od instrumenta pomoči. Iz tega razloga dosega državna pomoč, dodeljena s krediti ali
garancijami, zelo nizek delež državne pomoči (približno med 10% in 20%). Pri izračunu višine državne
pomoči pri kreditih se upošteva razlika med referenčno in dejansko obrestno mero, pri garancijah pa
razlika med tržno premijo in dejansko plačano premijo. Velik delež državnih pomoči pri investicijah
predstavljajo pomoči, ki so namenjene raziskavam in razvoju. Večji deleži so tudi pri usposabljanju,
zaposlovanju, razvoju širokopasovnega omrežja in tveganemu kapitalu.
Tabela 20: Večje investicije oz. projekti, sofinancirani s strani države v obdobju 2012 - 2014
2012-2014
Popolno ime

Skupaj DP

Znesek
investicije

Delež DP
v investiciji

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.

15.008.195,08

15.074.413,00

99,56%

NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.

13.931.088,00

28.412.833,00

49,03%

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

10.681.600,45

57.404.969,00

18,61%

REVOZ podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov
d.d.
GORENJE gospodinjski aparati, d.d.

8.619.713,95

908.034.153,00

0,95%

8.400.868,86

51.560.727,00

16,29%

SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

8.344.297,26

18.209.034,00

45,83%

Seaway Yacht. - V STEČAJU
FMC, Sistemski Integrator d.o.o.

8.202.184,27
8.055.897,86

22.237.474,00
8.484.102,00

36,88%
94,95%

RC SIMIT, razvojni center za sodobne materiale in tehnologije,
d.o.o.
UNIOR Kovaška industrija d.d.

7.915.959,51

15.355.436,00

51,55%

7.578.794,56

83.263.396,00

9,10%

PAPIR SERVIS d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki

7.473.824,83

19.872.432,00

37,61%

Farma GRS, farmacevtsko gospodarsko razvojno središče, d.o.o.

7.420.270,00

28.037.680,00

26,47%

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

7.419.737,64

39.935.070,00

18,58%

ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.

6.941.130,84

10.623.991,00

65,33%

RAZVOJNI CENTER ZA INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE, d.o.o.
BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje

6.629.173,27

22.176.692,00

29,89%

5.730.093,13

79.347.409,00

7,22%

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

5.441.447,47

22.500.000,00

24,18%

RC MASPOS, Razvojni center za modularne in adaptivne signalno
procesne oddajniške sisteme d.o.o.

5.283.079,78

11.004.890,00

48,01%

Razvojni center informacijsko - komunikacijskih tehnologij
Savinja Žalec, d.o.o.
LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o

4.975.398,74

9.349.121,00

53,22%

4.187.849,99

10.747.466,00

38,97%
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Tabela 21: Delež državnih pomoči v celotni investiciji po posameznih kategorijah in namenih v letih 2012, 2013 in 2014
2012

Kategorija

Kultura

Namen
Avdiovizualni sektor pomoč za avdiovizualna
dela

Vrednost
investicij ali
projektov
75,03

Višina
DP
6,98

2013

Delež DP v
investiciji
9,31%

Vrednost
investicij ali
projektov
78,53

Višina
DP
6,50

2014

Delež DP v
investiciji
8,28%

Vzpodbujanje kulture
Mala in srednje velika
podjetja

Pomoč za naložbe in zaposlovanje

Pomoči za reševanje

Pomoči za reševanje finančnih problemov

0,30

0,30

Prestrukturiranje

Pomoči za prestrukturiranje

Raziskave in razvoj ter
inovacije

Regionalne pomoči

Tvegani kapital
Usposabljanje

Varstvo okolja

Zaposlovanje

0,01

Višina
DP

Delež DP v
investiciji

43,65

4,63

10,62%

21,35

3,50

16,42%

2,30%

Pomoč za svetovanje korist MSP

0,27

0,13

49,47%

100,00%

42,09

42,09

100,00%

1,00

0,50

50,00%

14,88

0,96

6,47%

3,15

0,54

17,09%

5,60

0,55

9,75%

Eksperimentalni razvoj

98,78

25,81

26,13%

37,22

13,20

35,47%

14,42

3,45

23,93%

Industrijske raziskave

105,47

30,60

29,02%

76,50

37,33

48,80%

214,16

27,29

12,74%

30,00

25,93

86,44%

22,00

20,35

92,52%

20,00

16,32

81,59%

24,06

24,06

100,00%

5,30

5,30

100,00%

Investicije v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov

7,03

0,66

9,41%

15,40

0,94

6,10%

5,56

0,59

10,59%

Naložbe in ustvarjanje delovnih mest zaradi
naložb

Temeljne raziskave
Razvoj širokopasovnega
omrežja

0,35

Vrednost
investicij ali
projektov

Pomoč za širokopasovno infrastrukturo

561,94

90,43

16,09%

666,99

46,62

6,99%

759,05

65,64

8,65%

Tvegani kapital

5,90

2,89

48,95%

4,42

2,16

48,81%

21,49

3,92

18,25%

Pomoč za posebno usposabljanje

0,70

0,29

41,67%

0,24

0,12

50,76%

0,03

0,01

46,34%

Pomoč za splošno usposabljanje

5,55

3,98

71,79%

3,70

2,71

73,14%

2,65

1,96

74,14%

Pomoč za nakup transportnih vozil, ki
presegajo standarde skupnosti za varstvo
okolja

5,21

0,19

3,57%

70,13

2,57

3,66%

41,18

1,55

3,76%

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov
zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev

12,58

10,08

80,10%

13,72

11,17

81,41%

22,69

16,75

73,79%

Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v
obliki subvencij plač

245,07

61,05

24,91%

333,86

69,72

20,88%

349,03

73,98

21,20%

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev
v obliki subvencij plač

25,15

7,97

31,68%

41,13

16,36

39,77%

42,24

19,05

45,11%

VII. POMOČI, DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS
Pomoči, dodeljene po pravilu de minimis, so pomoči, ki so sicer namenjene prejemniku, ki se ukvarja s
tržno proizvodnjo blaga in storitev, vendar zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne
predstavljajo državne pomoči po 107. členu Pogodbe o delovanju Evropske skupnosti. Pri tej vrsti
pomoči skupni znesek pomoči posameznemu prejemniku ne sme preseči zneska 200.000 EUR v obdobju
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Tabela 22: de minimis pomoči po posameznih kategorijah v obdobju 2005 – 2014 v mio EUR
Kategorija
Kmetijstvo
Ribištvo
MSP
Tvegani kapital
Naravne nesreče
Zaposlovanje
Usposabljanje
R&R&I
Regionalne pomoči
Kultura
Varstvo okolja
Transport
SSGP
Prestrukturiranje
Pomoči za reševanje
Skupaj

2005
0,06

2006
0,06

4,56

3,40 15,47

0,85
0,57

0,23
4,43
0,04
1,86
0,27
0,00
0,01

0,18
0,74
0,49
0,10

2007
1,85

6,72
0,68
0,06
0,02

2008 2009 2010 2011 2012
5,53 13,54 11,59 18,17 27,41
0,001
0,04
6,28 17,74 15,91 10,80 5,46
0,07 0,17 0,39
4,45
15,17 25,63 25,08 26,48 20,07
0,01 2,40 1,09 0,59 2,29
0,94 23,84 5,90 6,39 4,16
0,23 0,10 0,65 1,63 0,68
0,01
0,99 1,17 0,96
0,49 1,53 2,01 0,21 0,41
0,001 0,03 0,03 0,01
0,02 0,004 0,04

2013
28,70

2014
6,53

6,31 10,80
0,90
0,26 0,00
48,95 11,56
10,11 0,07
4,89 4,41
0,88 1,23
0,46 0,71
0,93 0,26
0,01 0,00
0,13 0,07

0,14 0,18
0,07 0,30
0,11
0,01 0,001
7,75 10,78 24,80 28,72 84,94 63,66 65,46 66,08 101,64 36,55

De minimis pomoči se spremljajo ločeno od državnih pomoči in se v letnem poročilu ne prištevajo k
celotnim državnim pomočem. Za dodelitev de minimis pomoči ni potrebno predhodno pridobiti
potrditve s strani EK, zato so v preteklosti te pomoči močno pridobivale na pomenu. De minimis pomoči
uporabljajo lokalne skupnosti, ki dodeljujejo veliko število nižjih zneskov, pa tudi državne in druge javne
institucije.
De minimis pomoči v absolutnih zneskih so v preteklosti predstavljale nizek delež v primerjavi z
dodeljenimi državnimi pomočmi, v zadnjih šestih letih pa ta delež ni več tako zanemarljiv. Od leta 2005
je vsota pomoči po pravilu de minimis iz leta v leto skokovito naraščala. V letu 2009 so tovrstne pomoči
predstavljale 12,9% vseh državnih pomoči. Po letu 2009 so se de minimis pomoči zopet pričele zniževati,
predvsem iz razloga, ker so upravljalci shem pričeli pripravljati sheme državnih pomoči na podlagi
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, po kateri ravno tako pred dodelitvijo pomoči ni potrebno
predhodno pridobiti potrditve s strani EK, ampak mnenje Ministrstva za finance.
Iz slike 35 je razvidno, da se je obseg dodeljenih pomoči po pravilu de minimis v obdobju 2010 - 2012
gibal okrog 65,0 mio EUR, v letu 2013 pa je izjemno narasel predvsem zaradi bistvenega povečanja
dodeljenih pomoči za zaposlovanje in usposabljanje (59,0 mio EUR). V letu 2014 je pri vseh dajalcih
vidno znižanje tovrstnih pomoči.

Slika 35: Dodeljene pomoči po pravilu de minimis po skupini dajalcev po letih v mio EUR
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V lokalno raven so zajete vse občine, ki dodeljujejo de minimis pomoči, v državno raven ministrstva in
vladne službe, pod drugo pa vse ostale institucije, ki dodeljujejo javna sredstva (skladi, javne agencije
ipd.).
Slovenija je ena izmed redkih držav v EU, ki ima vzpostavljeno bazo dodeljenih pomoči po pravilu de
minimis. Pomoči na podlagi tega pravila so se pričele dodeljevati v letu 2002 in uporaba tega pravila je
vsako leto naraščala.
Največ pomoči po pravilu de minimis so v letu 2014 dodelili Javni sklad RS za podjetništvo (11,94 mio
EUR), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod za zaposlovanje (9,5 mio
EUR), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (5,4 mio EUR) ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (3,4 mio EUR). Med občinami so največ pomoči dodelile mestne občine Nova Gorica
(0,29 mio EUR), Koper (0,25 mio EUR) in Maribor (0,22 mio EUR).
Slika 36: Delež pomoči po pravilu de minimis po kategorijah po letih v mio EUR
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Regionalne pomoči
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R&R&I
Transport
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Po pravilu de minimis se zadnjih šest let največ pomoči dodeljuje za zaposlovanje, za dopolnilne
dejavnosti v kmetijstvu in za spodbujanje MSP.
De minimis pomoč naj bi se uporabljala za dodeljevanje majhnih zneskov in pa za pomoči, ki niso skladne
s pravili državnih pomoči. Vendar so, kot izhaja iz podatkov, nekatera ministrstva sofinanciranje
spodbujevalnih projektov v večji meri preusmerila na pravilo de minimis in s tem povzročila, da je zelo
veliko podjetij doseglo zgornjo mejo dovoljenega zneska. Na področju zaposlovanja je razlog za večji
obseg de minimis pomoči finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb, ki po
obstoječih pravilih za zaposlovanje niso več dovoljene.
Tabela 23: Delež de minimis pomoči po instrumentih v obdobju 2005 - 2014 v %
Instrument
A1 (dotacija,
subvencioniranje
obr.m.)
Skupina A2
(oprostitve, izjeme,
olajšave)
Skupina C1 (ugodna
posojila)
Skupina D
(garancije)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

78,40%

84,98%

96,19%

93,78%

85,65%

84,05%

88,94%

93,63%

95,38%

73,37%

5,96%

3,83%

1,10%

1,01%

0,69%

0,85%

0,57%

0,49%

0,31%

0,11%

14,69%

10,73%

1,18%

2,12%

3,60%

0,64%

0,25%

0,20%

1,10%

14,65%

0,95%

0,45%

1,54%

3,09%

10,06%

14,46%

10,24%

5,68%

3,20%

11,87%

Tudi pomoči po pravilu de minimis se večinoma dodeljujejo na podlagi skupine instrumentov A1
(73,37%), kjer sta najpogosteje uporabljena instrumenta dotacija in subvencioniranje obrestne mere.
Pogosteje kot pri državnih pomočeh, se uporabljajo ugodni krediti, ki v letu 2014 predstavljajo 14,65%
dodeljenih de minimis pomoči. S pomočjo garancij je bilo v letu 2014 dodeljenih 11,87% de minimis
pomoči. Kapitalske naložbe, kot instrument pomoči, pa še niso bile uporabljene.
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VIII. PREGLED PO DEJAVNOSTIH
V tem pregledu je vključena podrobnejša razdelitev dodeljenih državnih pomoči po dejavnostih, torej kateri dejavnosti so bile pomoči dodeljene, ne glede na
njihov namen. Razdelitev je narejena na osnovi registrirane osnovne dejavnosti prejemnika pomoči. V primeru, ko so prejemniki kmetje oz. kmetijska
gospodarstva, so ti uvrščeni pod dejavnost A - kmetijstvo, lov, gozdarstvo.
Tabela 24: Državne pomoči po dejavnostih v letih 2012, 2013 in 2014 v mio EUR
2012
Naziv dejavnosti

DP
v mio EUR

A

Kmetijstvo in lov,gozdarstvo,ribištvo

B

Rudarstvo

D

Oskrba z el.energijo, plinom in paro

E

Oskr. z vodo; odp.; san.okolja

C

Predelovalne dejavnosti

F

Delež
v DP

39,61

3,86%

7,48

0,73%

60,64

5,91%

3,54

0,35%

116,95

11,41%

Gradbeništvo

23,53

2,29%

G

Trgovina; vzdrž. in popravila mot.vozil

17,08

1,67%

H

Promet in skladiščenje

62,40

6,09%

I

Gostinstvo

9,73

0,95%

J

Informacijske in komunikacijske dej.

24,13

2,35%

K

Finančne in zavarovalniške dej.

487,69

L

Poslovanje z nepremičninami

2013

Delež DP
v dodani
vrednosti
5,9%

DP na
zaposl.

DP
v mio EUR

Delež
v DP

1.071,71

51,70

1,33%

2.661,60

4,96

0,13%

7.642,85

78,53

2,02%

367,86

4,28

0,11%

1,79%

639,36

158,12

4,07%

1,35%

393,47

10,21

0,26%

158,35

24,39

0,63%

1.348,15

66,15

1,70%

304,47

6,12

0,16%

1,85%

1.051,32

18,14

0,47%

47,56%

30,86%

20.759,09

3.321,06

7,70

0,75%

0,31%

1.913,67

M Strokovne,znanstvene in tehnič. dej.

89,53

8,73%

N

Druge raznovrstne poslovne dej.

14,05

1,37%

O

Javna uprava, obramba; soc.varnost

20,63

2,01%

P

Izobraževanje

15,20

1,48%

Q

Zdravstvo in socialno varstvo

5,31

0,52%

R

Kulturne,razvedrilne in rekreac.dej.

2,66

0,26%

S

Druge dejavnosti

17,50

1,71%

5,42%

1,44%

3,52%

0,72%

2,39%

2014

Delež DP
v dodani
vrednosti
7,9%

DP na
zaposl.

DP
v mio EUR

Delež
v DP

Delež DP
v dodani
vrednosti

1.353,20

39,05

4,05%

1.860,39

9,32

0,97%

889,85

86,33

8,96%

9.854,67

4,27

0,44%

2,35%

445,79

142,09

14,74%

1,94%

639,36

0,62%

188,22

9,35

0,97%

0,51%

393,47

234,14

25,83

2,68%

1.430,98

59,45

6,17%

197,12

5,08

0,53%

1,34%

785,72

15,96

1,66%

1,20%

1.051,32

85,50%

245,77%

146.657,62

438,20

45,46%

34,59%

20.759,09

2,44

0,06%

0,10%

613,88

2,71

0,28%

0,12%

1.913,67

1.866,56

59,70

1,54%

1.225,77

44,46

4,61%

536,25

15,68

0,40%

605,51

20,54

2,13%

406,90

21,44

0,55%

436,32

20,12

2,09%

232,14

16,07

0,41%

245,79

13,59

1,41%

95,85

6,59

0,17%

118,65

8,81

0,91%

191,54

2,39

0,06%

175,45

1,81

0,19%

1.324,09

16,31

0,42%

1.237,69

16,87

1,75%

6,48%

1,54%

2,55%

0,79%

2,17%

5,5%

DP na
zaposl.
1.071,71
2.661,60

7,16%

7.642,85
367,86

158,35
1,39%

1.348,15
304,47

2,11%

1.866,56
536,25
406,90

0,75%

232,14
95,85

2,18%

191,54
1.324,09

Porazdelitev pomoči se razlikuje od porazdelitve po kategorijah oziroma namenih državnih pomoči, saj
na primer pomoči prejemnikom, ki imajo osnovno dejavnost registrirano kot kmetijstvo, ni pripadal enak
delež državnih pomoči.
V letu 2014 je bilo največ pomoči dodeljenih prejemnikom, ki izhajajo iz finančne in zavarovalniške
dejavnosti. Podatki kažejo, da je bilo v letu 2014 za to dejavnost dodeljenih 438,20 mio EUR državnih
pomoči. To je posledica dodeljenih pomoči za odpravljanje finančne krize oz. sanacije bank. Sicer je bilo
največ pomoči dodeljene sektorjem, predelovalne dejavnosti, v letu 2014 je to predstavljalo 14,74%
vseh dodeljenih pomoči (142,09 mio EUR). Podjetjem, ki so registrirana kot promet in skladiščenje, je
bilo v letu 2014 dodeljenih 6,17% vseh pomoči. Opazno se niža delež državnih pomoči v strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnostih. V obdobju 2012 - 2014 se je delež državnih pomoči v tem sektorju
znižal za 49,2%.
Večje odstopanje od primerjave podatkov s pregledom po kategorijah državnih pomoči je v sektorju
kmetijstva in ribištva. Z vidika državnih pomoči je bilo za namen kmetijstva dodeljenih 85,5 mio EUR
pomoči, dejansko pa je bilo v sektorju kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo usmerjenih le 39,05 mio
EUR oz, 45,7% pomoči, ki so bile namenjene kmetijstvu. Pri podrobnejšem pregledu ugotovimo, da je
bilo več kot 60% pomoči, namenjene za kmetijstvo, dodeljenih v institucije, kot so: Zavod za gozdove
Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica, Univerza v Ljubljani (Veterinarska fakulteta, Biotehnična
fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, različne veterinarske postaje...). Vse te
institucije oz. prejemniki sicer ne spadajo v sektor kmetijstva.
Na podlagi podatkov o zaposlenosti po posameznih dejavnostih, je bilo v letu 2014 največ pomoči na
zaposlenega izplačane v finančnem sektorju, in sicer 20.759,53 EUR, sledi oskrba z elektriko, plinom,
paro in vodo, kjer je pomoč na zaposlenega znašala 7.642,85 EUR, v dejavnosti rudarstvo pa je bila
povprečna pomoč na zaposlenega 2.661,60 EUR.
Slika 37: Deleži dodeljenih državnih pomoči po dejavnostih v leta 2012, 2013 in 2014u v %, z izključitvijo
pomoči, dodeljene bančnemu sektorju
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IX. PREGLED DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI PO VELIKOSTI PODJETIJ
MSP imajo odločilno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in so dejavnik socialne trdnosti in
gospodarskega zagona. Njihov razvoj je lahko omejen zaradi tržnih pomanjkljivosti. MSP imajo v
negotovih okoliščinah, ko se je gospodarska rast upočasnila, finančna kriza pa je še vedno prisotna,
pogosto težave pri pridobivanju finančnih sredstev. Posledično imajo zaradi omejenih virov manjši
dostop do informacij, zlasti glede novih tehnologij in možnih trgov.
Za spodbujanje razvoja MSP se uporabljajo poenostavljena pravila, ki veljajo na področju državnih
pomoči. Pomembni načrti in cilji razvoja MSP so zasnovani tudi v strategiji Evropa 2020.
V Tabeli 25 je prikazana porazdelitev sredstev državnih pomoči po velikosti podjetij zgolj na podlagi
kriterija števila zaposlenih v podjetju iz podatkov, ki so dostopni v Poslovnem registru Slovenije (baza
AJPES).
Tabela 25: Pregled dodeljenih državnih pomoči po velikosti podjetij prejemnikov pomoči v obdobju
2005 - 2014 v mio EUR
Velikost
podjetja

Mikro
podjetje

Št.zap.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

8,19

11,81

10,64

10,39

18,09

26,09

26,89

39,35

42,62

47,59

1

73,22

59,50

70,81

65,99

77,65

67,43

63,57

64,18

77,02

62,53

2

2,82

2,69

3,30

4,69

5,40

4,76

6,89

7,79

9,45

11,92

3 do 4

3,37

3,84

4,63

8,56

16,48

17,55

16,20

16,76

18,98

16,70

5 do 9

5,63

16,55

11,71

16,52

20,45

21,99

23,28

23,52

24,19

25,89

93,23

94,39

101,08

106,16

138,08

137,82

136,82

151,60

172,27

164,62

10 do 19

8,36

13,89

8,82

18,25

36,47

31,99

26,04

26,10

26,39

31,55

20 do 49

8,29

15,00

7,74

23,95

36,35

30,44

72,91

75,71

57,06

55,34

Skupaj

16,65

28,89

16,57

42,21

72,82

62,43

98,95

101,82

83,45

86,89

50 do 99

29,08

32,13

31,00

31,32

43,30

46,51

51,34

57,44

55,16

61,10

100 do 149

10,29

15,08

12,68

14,30

18,71

32,08

30,25

35,15

38,79

36,67

150 do 199

17,08

21,18

20,93

26,36

23,56

21,79

18,08

18,68

17,23

23,55

200 do 249

7,13

4,87

5,33

5,11

7,69

5,79

6,80

5,92

6,41

6,48

Skupaj

63,58

73,26

69,94

77,10

93,25

106,16

106,47

117,18

117,58

127,80

250 do 499

53,47

51,57

56,42

56,50

76,74

66,25

62,29

38,90

31,75

23,74

500 do 999

26,81

9,59

10,78

36,79

40,40

38,97

48,67

105,28

107,16

106,01

Nad 1000

16,72

20,07

12,94

5,50

219,62

38,23

258,50

509,38

3.371,98

454,56

0,27

0,15

0,15

0,01

0,58

0,36

0,42

0,07

0,10

0,19

Skupaj

97,26

81,37

80,29

98,80

337,34

143,80

369,88

653,63

3.510,99

584,51

tonaža

0,00

0,00

0,00

0,00

10,34

5,45

6,49

1,14

0,01

0,01

270,72

277,91

267,87

324,26

651,83

455,66

718,61

1.025,36

3.884,30

963,82

Skupaj
Majhno
podjetje

Srednje
veliko
podjetje

Veliko
podjetje

Ni podatka

Tujina
SKUPAJ

V letu 2014 so se povečale pomoči pri majhnih in srednjevelikih podjetjih, pri velikih podjetjih pa je
veliko zmanjšanje pomoči odraz sanacije bank v letu. Tudi v letu 2014 je obseg državnih pomoči v velikih
podjetjih še vedno visok zaradi nadaljevanja izvajanja ukrepov za odpravljanje finančne krize.
Glede na velikost podjetja so se najbolj povečale pomoči pri srednejvelikih podjetjih, kjer se število
zaposlenih giblje med 150 in 199 ter v mikro podjetjih z 2 zaposlenima osebama ter podjetji brez
zaposlenih. V to skupino spadajo podjetja brez zaposlenih oseb ter kmetje oz. nosilci dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, sobodajalci, društva ipd.
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V preteklih treh letih je bilo nekaj pomoči dodeljene tudi subjektom, ki imajo sedež v tujini (davčne
olajšave za tonažo), za katere pa nimamo podatkov o velikosti podjetja.
Primerjava vsote pomoči za mikro, majhna in srednje velika podjetja in pomoči, ki so bile dodeljene
velikim podjetjem, pokaže, da v zadnjih dveh letih prevladujejo pomoči, ki so namenjene velikim
podjetjem. V letu 2004 so pomoči, namenjene prestrukturiranju večjih podjetij ter prestrukturiranju
Slovenskih železnic, povzročile nekoliko večji obseg pomoči velikim podjetjem, v obdobju 2005 - 2011 so
bolj ali manj prevladovale pomoči, ki so bile namenjene MSP, od leta 2012 pa je obseg pomoči velikim
podjetjem zaradi finančne krize močno presegel raven dodeljenih pomoči za MSP.
Slika 38:

Gibanje deleža državnih pomoči za MSP in velika podjetja v obdobju 2005 - 2014 v mio EUR
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Slika 38 podrobneje prikazuje razmerje dodeljenih pomoči glede na podrobnejšo velikost podjetij.
Pomoči, dodeljene MSP, so bile do leta 2009 v nihajočem vzponu, zadnja tri leta pa se znižujejo. Velika
podjetja, ob izključitvi finančne krize, prejemajo okrog 30% vseh državnih pomoči.
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Slika 39: Gibanje višine dodeljenih državnih pomoči po velikosti prejemnikov v obdobju 2005 - 2014 v %
Mikro podjetje
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Med največje prejemnike pomoči v letu 2014 pri velikih podjetjih sodijo: Abanka d.d, Banka Celje d.d,
Slovenske železnice d.o.o., Zavod za gozdove, KGZ RS, GVO d.o.o., RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik, HTZ
Harmonija tehnologije in znanja d.o.o., PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih
medijev d.o.o., SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., Univerza v Ljubljani.
Pri pravilih, ki veljajo na področju državnih pomoči, je definicija za velikost malih in srednjevelikih
podjetij nekoliko strožja. Uredba Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o skupinskih izjemah
določa, da, so mikro, majhna in srednje velika podjetija tista, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Poleg
teh omejitev pa omenjena pravila opredeljujejo velikost podjetja tudi glede na povezanost, delež
lastništva ipd., kar pa v tokratnem prikazu ni upoštevano saj smo želeli prikazati le relacijo med
državnimi pomočmi in dejansko velikostjo podjetja. Majhno podjetje je tisto, ki ima manj kakor 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Mikro
podjetje je tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR. Podjetje se ne obravnava kot malo oz. srednje veliko podjetje, če je 25% ali več
kapitala ali glasovalnih pravic v neposredni ali posredni, skupni ali posamezni lasti enega ali več javnih
organov.
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X. OCENA USPEŠNOSTI
9.1.

Razlogi in izhodišča za merjenje uspešnosti

Ugotavljanje uspešnosti dodeljenih državnih pomoči je dobra podlaga pri procesu odločanja o izvajanju
posameznih programov oz. ukrepov. Splošni cilj vrednotenja državne pomoči je oceniti relativne
pozitivne in negativne učinke sheme, tj. javni cilj pomoči glede na njen vpliv na konkurenco in trgovino
med državami članicami. Z vrednotenjem državne pomoči je mogoče pojasniti, ali in v kakšnem obsegu
so izpolnjeni prvotni cilji sheme pomoči (tj. ocenjevanje pozitivnih učinkov) ter določiti vpliv sheme na
trge in konkurenco (tj. možni negativni učinki). Vrednotenje državne pomoči bi moralo zlasti omogočati
ocenjevanje neposrednega spodbujevalnega učinka na upravičenca, hkrati pa bi moralo pokazati tudi
splošne pozitivne in negativne učinke sheme pomoči za doseganje cilja politike, konkurenco in trgovino.
Vrednotenje pomoči naj bi bilo uporabljeno tudi za preverjanje sorazmernosti in primernosti izbranega
instrumenta pomoči. Vrednotenje sheme pomoči mora izvajati neodvisen in strokoven organ. Potrebna
je tudi zagotovitev določene transparentnosti vrednotenja. Vrednotenje mora biti javno, kar pomeni
obveščanje javnosti o načrtu vrednotenja in končnem poročilu o vrednotenju, ter njuna objava.
Vrednotenja bi moral izvajati organ, ki je vsaj funkcionalno neodvisen od organa, ki dodeli pomoč, ima
potrebne in dokazane spretnosti in znanja ter ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje takšnih
vrednotenj.
Navodilo, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela marca 2004, določa osnove in postopke za
ugotavljanje uspešnosti dodeljenih državnih pomoči, kot podlago za oceno uspešnosti izvajanja shem
državnih pomoči in individualnih državnih pomoči. V Navodilu je opredeljen pristop oz. izhodišče, kako
morajo dajalci državnih pomoči meriti uspešnost dodeljenih državnih pomoči, tako obstoječih kot novih.
Iz Navodila izhaja, da morajo biti določeni: cilji državnih pomoči, časovni okvir trajanja državne pomoči,
termin pričakovanih učinkov (kdaj pričakovati prve učinke), ovrednoteni cilji po letih, kazalniki, s katerimi
se meri učinkovitost dodeljenih državnih pomoči. Kazalniki naj bi bili usklajeni s proračunskimi
dokumenti.
Trenutno je v pripravi novo navodilo, ki naj se začelo uporabljati v letu 2016 in bo usklajeno z
najnovejšimi usmeritvami EK. Za vsako shemo pomoči naj bi se pripravil načrt vrednotenja. Pomembno
je, da se načrt vrednotenja pomoči pripravi sočasno z načrtom sheme, saj je tako vrednotenje
učinkovitejše in cenejše. V načrtu vrednotenja bi moral biti opredeljen obseg vrednotenja, kar pomeni,
da bi moral vključevati kvalitativna in kvantitativna vprašanja, ki se nanašajo na učinek sheme državne
pomoči in jih je mogoče, v skladu z njihovo vsebino, razvrstiti v naslednje ravni:
 neposredni učinek pomoči na upravičence
 posredni učinek sheme pomoči (eksternalije)
 sorazmernost in ustreznost sheme pomoči (sorazmernost pomoči z obravnavano težavo,
primernost instrumenta).
S tovrstnim vrednotenjem se bo v največji možni meri ocenil učinek sheme pomoči na vseh treh
navedenih ravneh, in sicer z obravnavanjem ustreznih vprašanj v zvezi s cilji sheme. Ocenjevanje shem
na ravni rezultata bo moralo biti narejeno s strani upravljalca sheme, ocena učinkovitosti pa bo
opravljena s strani neodvisnih strokovnjakov oz. institucij.
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9.2.

Ocene uspešnosti dodeljenih državnih pomoči

Ocena uspešnosti v poročilu je podana izključno s strani poročevalcev oz. dodeljevalcev državnih
pomoči. V tem delu poročila so njihovi prispevki skrajšani, originalna gradiva so v Prilogi 3.
Obstoječe sheme oz. individualne državne pomoči so zaradi preglednosti razdeljene na kategorije, kar
omogoča strnjen pogled za posamezno področje državnih pomoči. Pri pregledu ocen s strani dajalcev
pomoči, je možnih nekaj zaključkov o uspešnosti dodeljenih državnih pomoči. Vrednostno so podatki
predstavljeni v Tabeli 26.
V letu 2012 praktično ni neocenjenih pomoči, v letu 2013 je 2,56% neocenjenih pomoči in v letu 2014
10,26%. Pomoči, ki so bile dodeljene za odpravo finančne krize so ocenjene kot učinkovite, saj je bil s
tem ukrepom preprečen zlom finančnega sistema. Neocenjene pomoči so večinoma zaradi tega, ker
projekti še niso zaključeni, in še ni bilo možno realno izmeriti njihove uspešnosti.
Tabela 26: Obseg dodeljenih državnih pomoči, razporejen po ocenah uspešnosti, za obdobje
2012 – 2014 v EUR v %
2012

Ocena
uspešnosti

2013

v EUR

d

2014

v EUR

elež

d

v EUR

d

elež

elež

Neuspešno 1
Manj uspešno 2
23.911.380,68

2,33%

153.578.561,23

3,95%

121.481.459,35

12,60%

Učinkovito 4

778.183.596,49

75,89%

3.541.239.916,59

91,17%

687.529.552,43

71,33%

Zelo uspešno 5

223.263.184,49

21,77%

90.138.831,91

2,32%

55.888.983,91

5,80%

Ni ocenjeno

1.854,00

0,00%

99.343.059,54

2,56%

98.921.922,39

10,26%

Vse pomoči

1.025.360.015,66

100,0%

3.884.300.369,27

963.821.918,08

1
00,0%

Uspešno 3

1
00,0%

Med ocenjenimi podatki prevladuje ocena uspešno 4. Pri ocenjevanju v zadnjem triletnem obdobju ni
več ocen 1 in 2.
Tabela 27:

Obseg dodeljenih državnih pomoči, razporejen po ocenah uspešnosti, za obdobje
2012 – 2014 v EUR v %, z izključitvijo pomoči za odpravljanje finančne krize

Ocena
uspešnosti

2012

2013

v EUR

d

2014

v EUR

elež

d

v EUR

elež

d
elež

Neuspešno 1
Manj uspešno 2
Uspešno 3

23.911.380,68

4,4%

153.578.561,23

27,07%

121.481.459,35

22,9%

Učinkovito 4

295.324.494,04

54,4%

224.239.916,59

39,53%

254.529.552,43

48,0%

Zelo uspešno 5

223.263.184,49

41,2%

90.138.831,91

15,89%

55.888.983,91

10,5%

Ni ocenjeno

1.854,00

0,0%

99.338.902,82

17,51%

98.921.922,39

18,6%

Vse pomoči

542.500.913,21

100,0%

567.296.212,55

1,00

530.821.918,08

100,0%
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Pri spremljanju teh poročil ugotavljamo, da iz njih ni razvidno ali dajalci zbrane podatke tudi uporabljajo
pri vodenju svojih politik. Dajalci državnih pomoči morajo nameniti temu področju še več pozornosti, saj
bi s tem ustrezno prispevali k večji uspešnosti in učinkovitosti ter posledično k zmanjševanju obsega
državnih pomoči v Republiki Sloveniji.
Pomoči, ki so bile ocenjene v letu 2014 kot zelo uspešne, so: Program tehnološkega razvoja, Projekti
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih
raziskav in projektov EUREKA, Razvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko razvojnih projektov 2011 – 2013, Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
Spodbude EKO sklada j. s., Pospeševanje razvoja založniške dejavnosti v Sloveniji, Sofinanciranje
ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev, Finančne
spodbude za tuje neposredne investicije.
Slika 40:

Deleži dodeljenih državnih pomoči po ocenah uspešnosti za obdobje 2012 – 2014, z
izključitvijo pomoči za odpravljanje finančne krize

Ni ocenjeno
Zelo uspešno 5
Učinkovito 4
Uspešno 3
2014

Manj uspešno 2

2013

2012

Neuspešno 1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

V spodaj predstavljenih tabelah so se dajalci državnih pomoči opredelili (kjer so lahko) o dodeljenih
državnih pomočeh tako, da so njihovo uspešnost opredelili z oceno od 1do 5, pri čemer 1 pomeni
neuspešno, 2 manj uspešno, 3 v skladu s pričakovanji, 4 uspešno, 5 pa zelo uspešno.
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Tabela 28: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za raziskave in razvoj v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj

Številka priglasitve

Naziv sheme

Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport

0001-2045419-2006

Program tehnološkega razvoja
Davčna olajšava za raziskave in razvoj
Javni razpis raziskovalni vavčer
Raziskave in razvoj, Projekti temeljnega in
aplikativnega raziskovanja, Sofinanciranje
mednarodnih raziskav in projektov EUREKA
Projekti temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in
Sofinanciranje mednarodnih raziskav in
projektov EUREKA

0001-2045419-2007
BE01-2045419-2012
0005-5228018-2000

Javna agencija za
raziskovalno
dejavnost RS

BE01-1937286-2009

Ministrstvo za
gospodarski razvoj BE01-2399245-2012
in tehnologijo
SID - Slovenska
izvozna in razvojna BE01-5665493-2011
banka, d.d.

2012
Dodeljena
Ocena
sredstva
62.703.785,37
5
2.841.219,77
5

1.018,79

5

9.923.489,38

5

Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja in inovacij v letu 2013
Razvojno - spodbujevalni program SID
banke za financiranje tehnološko - razvojnih
projektov 2011 - 2013

6.960.413,40

5

2013
Dodeljena
Ocena
sredstva
53.263.000,67
5
557.625,91
5
3.183.138,07
4

2014
Dodeljena
Ocena
sredstva
21.838.906,93
5
730.233,43 ni ocenjeno
3.314.032,05
4

9.663.536,42

5

10.085.116,25

5

2.531.158,74

4

11.079.760,75

4

1.719.420,49

5

8.948,73

5

Tabela 29: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za Varstvo okolja in varčevanje z energijo v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj
Ministrstvo za
infrastrukturo

Številka priglasitve

Naziv sheme

0001-5715334-2005

Prednostno dispečiranje

BE01-5186773-2009

Ministrstvo za
okolje

BE01-2399253-2013

Eko sklad

BE01-5854067-2011

2012
Dodeljena
sredstva
89.204.013,18

Ocena
4

2013
Dodeljena
sredstva
115.141.034,94

Ocena
4

Spodbujanje učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije
Oprostitev plačila okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja s CO2
Spodbude EKO sklada j. s.

2014
Dodeljena
sredstva
131.584.709,1
8
143.347,56

186.000,00
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5

2.569.350,00

5

Ocena
4
5

12.637.641,94

ni
ocenjen

1.546.900,00

5

Tabela 30: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za MSP in tvegano financiranje MSP v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj

Številka priglasitve Naziv sheme

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

0010-5715334-2002

Zasavska garancijska shema

BE01-5715334-2010

Spodbujanje internacionalizacije podjetij za
obdobje 2010 2014

BE01-5715334-2009

Izvajanje inštrumentov lastniškega
financiranja - pomoč v obliki rizičnega
kapitala

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

Kategorija
MSP

Tvegani
kapital

2012
Dodeljena
Ocena
sredstva
7.960,41
5

2013
Dodeljena
Ocena
sredstva

2014
Dodeljena
sredstva

102.980,00

3

134.625,00

3

405.105,45

3

2.886.004,24

4

2.158.927,53

4

3.922.143,43

4

Tabela 31: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za kulturo in avdiovizualne medije v obdobju 2012 – 2014 v EUR
Kultura
Priglasitelj

Ministrstvo za
kulturo

2012
Dodeljena
sredstva

Številka priglasitve

Naziv sheme

0001-5228000-2002

Sofinanciranje projektov iz proračunskega
sklada za avdio-vizualne medije

0001-5228000-2003

Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v
Sloveniji

4.818.407,96

0001-5228000-2004

Pospeševanje razvoja založniške dejavnosti v
Sloveniji

0002-5228000-2002

Sofinanciranje ustvarjanja programskih
vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na
področju medijev

Ocena

2013
Dodeljena
Ocena
sredstva

2014
Dodeljena
Ocena
sredstva

700.000,00

4

399.450,00

4

3

4.203.356,41

4

3.181.081,70

4

3.910.429,01

5

4.045.456,01

5

3.503.997,70

5

2.166.020,00

5

1.598.500,00

5

1.053.900,00

5
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Ocena

Tabela 32: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za zaposlovanje in usposabljanje v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj

Številka priglasitve Naziv sheme

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

BE01-2067064-2012

Spodbude za zaposlovanje

BE01-5022860-2008

Programi zaposlovanja

Ministrstvo za
delo, družino,
socialne zadeve in
enake možnosti

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

BE01-5022860-2010

Razvojne podpore Pomurski regiji,
zaposlovanje

BE03-5022860-2010

Programi zaposlovanja
Pomoč za zaposlovanje invalidov

BE01-5022860-2011

Programi usposabljanja

BE01-5715334-2007

Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007-2013, USPOSABLJANJE

BE01-5715334-2010

Spodbujanje internacionalizacije
podjetij za obdobje 2010 2014

BE01-5022860-2012

Kategorija

2012
Dodeljena
sredstva

Ocena

2013
Dodeljena
sredstva
4.156,72

Ocena

2014
Dodeljena
sredstva

Ocena

ni
ocenjen

40.700,96

ni
ocenjen

3.656.750,59

5

678.159,88

5

568.895,94

3

211.004,80

3

3.632.000,52
71.126.615,92

5
5

15.784.559,49
80.886.799,89

3
3

18.802.147,07
90.724.491,22

3
3

3.876.177,64

3

2.722.778,50

3

1.867.124,59

3

292.960,51

4

107.768,70

4

107.294,55

4

108.644,22

4

Zaposlovanje

Usposabljanje

Tabela 33: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za regionalne pomoči v obdobju 2012 – 2014 v EUR
2012
Dodeljena
sredstva

Številka priglasitve

Naziv sheme

Razvojni center
Novo mesto

BE01-1227319-2010

Garancijska shema za Dolenjsko, za belokranjsko in
kočevsko subregijo

BE01-1783262-2007

Regionalna shema državnih pomoči

8.325.234,34

3

4.053.315,45

3

3.768.298,53

3

BE01-1783262-2010

Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji

5.950.134,34

3

6.793.749,96

3

4.188.978,22

3

BE03-2067064-2010

Garancijska shema za Pomurje 2
Finančne spodbude za tuje neposredne investicije

95.756,00
7.555.638,75

5
5

8.311.122,53

5

10.614.087,89

5

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

BE03-5715334-2007
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Ocena

2014
Dodeljena
sredstva

Priglasitelj

1.854,00

Ocena

2013
Dodeljena
sredstva

Ocena

ni
ocenjen

BE05-5715334-2007
BE07-5715334-2007

Ministrstvo za
BE01-5186773-2009
infrastrukturo
SID - Slovenska
izvozna in razvojna BE01-5665493-2011
banka, d.d.

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti,
regionalna
Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije - regionalna pomoč
Razvojno - spodbujevalni program SID banke za
financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011
- 2013

42.759.745,20

4

19.986.339,94

4

12.585.173,81

5

516.006,48

5

6.226.128,73

5

7.894.813,40

5

7.589.106,89

5

40.595.278,15

4

6.891.464,79

5

167.641,81

5

Tabela 34: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za ostale horizontalne cilje v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj

Številka priglasitve Naziv sheme

Ministrstvo za
infrastrukturo

0001-2045419-2009

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

0001-2399245-2012
0002-5715334-2010

Razvoj širokopasovnega omrežje v
Sloveniji
Shema pomoči za odpravo posledic
naravnih nesreč
Pomoč za odpravo posledic škode po
poplavah septembra 2010

2012
Dodeljena
sredstva

Kategorija
Razvoj širokop.
omrežja

Ocena

24.061.080,45

4

2013
Dodeljena
sredstva

Ocena

5.300.805,90

4

10.452.997,14

4

2014
Dodeljena
Ocena
sredstva

Naravne nesreče
4.645.536,48

4

Tabela 35: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj

Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

Številka priglasitve Naziv sheme
0001-2399245-2013

Državna pomoč družbi Cimos d.d.

0002-2399245-2013

Pomoč za reševanje za MLM d.d.
Pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah

0004-5715334-2003

Kategorija

2012
Dodeljena
sredstva

Ocena

Pomoči za reševanje

Prestrukturiranje
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2013
Dodeljena
sredstva

Ocena

35.000.000,00

3

5.100.000,00

3

2014
Dodeljena
sredstva

Ocena

300.000,00

3

1.987.900,00

3

500.000,00

3

538.446,40

3

545.937,00

3

963.179,05

3

Tabela 36: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za odpravljanje finančne krize v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj

Številka priglasitve

Naziv sheme

0001-5028256-2011

Dokapitalizacija NLB
Program prestrukturiranja NLB
Program prestrukturiranja NKBM d.d.
Izdaja hibirnega inštrumenta za NKBM
Pomoč za reševanje A banke d.d.
Prestrukturiranje A banke

0003-5028256-2012
0001-5028256-2013
0002-5028256-2012
0006-5028256-2013

Ministrstvo za
finance

0003-5028256-2014
0002-5028256-2014
0002-5028256-2013
0004-5028256-2013
0003-5028256-2013
0005-5028256-2013

2012
Dodeljena
sredstva
382.859.102,45

2013
Dodeljena
sredstva

Ocena

Ocena

2014
Dodeljena
sredstva

Ocena

4

100.000.000,00

1.551.000.000,00
870.000.000,00

4

348.000.000,00

4

4

4

Pomoč za prestrukturiranje za Banko Celje/
Abanko
Pomoč za reševanje za Factor banko d.d.
Likvidacijski program Faktor banke d.d.
Pomoč za reševanje za Probanke d.d.
Likvidacijski program Probanke d.d.

54.000.000,00
269.000.000,00
49.000.000,00
176.000.000,00

243.000.000,00

4

190.000.000,00

4

4
4
4
4

Tabela 37: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za posebne sektorje v obdobju 2012 – 2014 v EUR
Posebni sektorji
Kategorija

2012
Dodeljena
sredstva

Priglasitelj

Številka priglasitve Naziv sheme

Ministrstvo za
finance

0001-5028256-2007

Davek na tonažo

Transport (morski
promet)

1.137.084,00

5

Ministrstvo za
infrastrukturo

0001-5028388-2003

Nadomestilo za prevoze potnikov v
notranjem železniškem prometu

Transport (kopenski) 54.796.703,25

4

55.791.499,04

Ministrstvo za
infrastrukturo

0001-5715334-2010

Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH
Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Premogovništvo

4

4.683.364,33
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6.622.250,05

Ocena

2013
Dodeljena
sredstva

Ocena

2014
Dodeljena
sredstva

Ocena

51.130,42

3

4

51.560.246,88

4

4

8.784.206,07

4

Tabela 38: Uspešnost dodeljenih državnih pomoči za kmetijstvo in ribištvo v obdobju 2012 – 2014 v EUR

Priglasitelj
Javna agencija za
raziskovalno
dejavnost RS
Ministrstvo za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Številka priglasitve Naziv sheme
BE01-1937286-2009

Projekti temeljnega in aplikativnega
raziskovanja,

BE01-1783262-2007

Regionalna shema državnih pomoči

K001-2399253-2012

Kategorija

2012
Dodeljena
sredstva

Ocena

2013
Dodeljena
sredstva

Ocena

2014
Dodeljena
sredstva
34.672,25

Ocena
5

53.168,00

4

KMETIJSTVO 2012, 2013, 2014

217.425,94

4

K002-5022851-2006

Strokovne naloge v živinorejski
proizvodnji

7.059.124,18

4

K002-5022851-2008

Sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za
leto 2009 XA 1/2009

4.349.620,36

4

K003-5022851-2006

Kmetijsko svetovanje

9.085.251,34

4

K003-5022851-2008

Veterinarski ukrepi v kmetijstvu E
87/2004

13.055.419,47

4

20.764.752,51

K004-5022851-2006

Javna gozdarska služba

20.280.433,27

4

19.149.068,98

K005-5022851-2006

Program razvoja podeželja 2007 - 2013

30.536.151,23

4

K006-5022851-2006

Dodeljevanje sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v
posameznih občinah

4.658.705,52

4

4.039.537,92

ni
ocenjen

3.938.239,52

ni
ocenjen

K002-5022851-2007

Sofinanciranje operativnega programa s
Ribištvo
področja ribištva 2007-2013

933.565,94

4

793.236,73

ni
ocenjen

1.041.073,41

ni
ocenjen

Kmetijstvo
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10.777.100,36

ni
ni
10.024.756,50
ocenjen
ocenjen

5.949.624,72

ni
ni
46.650.611,80
ocenjen
ocenjen

ni
ocenjen

12.649,04

ni
ocenjen

ni
ni
21.405,75
ocenjen
ocenjen
ni
ni
37.865.581,60
23.824.610,04
ocenjen
ocenjen
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PRILOGA 1
1. Kategorije in instrumenti državnih pomoči
Podatki o državnih pomočeh v Poročilu so razvrščeni na osnovi Pravilnika o pripravi letnega poročila o državnih
pomočeh v naslednje kategorije:
1. Kmetijstvo in ribištvo
kmetijstvo
ribištvo
2. industrija/storitve
2.1 horizontalni cilji
raziskave in razvoj
inovacije
kultura
ohranjanje kulturne dediščine
zaposlovanje
varčevanje z energijo
varstvo okolja
regionalni razvoj
odpravljanje finančne krize
majhna in srednja podjetja
rizični kapital
storitve splošnega gospodarskega pomena
usposabljanje
povračilo škode, ki jo povzročijo naravne nesreče
2.2. posebni sektorji
Jeklarstvo
energetika
ladjedelništvo
transport
premogovništvo
reševanje podjetij v težavah
prestrukturiranje podjetij v težavah
drugi sektorji
Znotraj kategorij so državne pomoči opredeljene po instrumentih pomoči v naslednje skupine:
1.

2.
3.

4.

A : pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom:
 A1, pomoči preko proračuna: nepovratna sredstva (dotacije), subvencije obresti, odpisi
dolgov in zmanjšani zneski iztržkov iz prisilnih poravnav,
 A2, pomoči preko davkov in socialno varstvenega sistema: zamiki pri odplačevanju davkov in
druga merila (oprostitve, izjeme in olajšave).
B1: finančni transferji države v obliki kapitalskih naložb (equity).
C: finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih:
 C1, ugodna posojila iz javnih ali privatnih virov in posojila podjetjem v težavah,
 C2, različni ukrepi (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje).
D: garancije.

Vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov o državnih pomočeh
Podatki so prikazani v tolarjih, pri preračunih v EUR je upoštevan povprečni tečaj Banke Slovenije za prikazano
leto. Zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji že od leta 1999 poteka na približno enak način.
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Za vsako transakcijo je bil že v letu 1998 izoblikovan računalniški zapis s sledečimi podatki, ki je bil tudi osnova
za naslednja leta:
 matična številka dajalca pomoči,
 matična številka prejemnika pomoči iz poslovnega registra podjetij in podjetnikov,
 datum odobritve pomoči,
 datum izvedbe pomoči,
 pravni temelj pomoči,
 dokumentacija,
 pravni akt pomoči,
 instrument pomoči,
 namen pomoči,
 znesek transakcije bruto,
 znesek pomoči.

2. Metodologija ocenjevanja elementov pomoči
SKUPINA A1
 dotacije - celotna vrednost prejete dotacije (v večini primerov so to po javno finančni statistiki subvencije)
 subvencije obresti, ki jih prejemniki prejmejo neposredno - celotna vrednost prejete subvencije (ali
neplačanega dela obresti, če je država subvencioniranje za koristnika uredila neposredno preko banke)
 projekti temeljnega raziskovanja in razvoja - celotni znesek sredstev, namenjen za te projekte
 drugi projekti in aktivnosti raziskovanja in razvoja - znesek sofinanciranja projektov s strani državnih virov,
ne glede na to, ali so sredstva nakazana neposredno koristniku (podjetju) ali raziskovalni instituciji
13
 odpis dolga poslujočih podjetij iz kreditnih razmerij - celotna ocenjena vrednost odpisanega dolga
 prisilna poravnava in stečaj podjetij - ocenjeni zmanjšani znesek poravnave ali iztržka iz stečajne mase v
primerjavi z drugimi upniki zaradi zavestno povzročenega slabšega položaja države kot upnice v postopku
prisilne poravnave ali stečaja

SKUPINA A2
 odlog plačila davkov - znesek obresti za zamik, izračunan na sedanjo vrednost po realni letni referenčni
obrestni meri (2003= 6,2).
 davčne oprostitve in olajšave - med davčne oprostitve in olajšave ne sodijo vse tiste olajšave, ki imajo
splošni značaj (npr.: olajšave davka na dobiček zaradi investiranja, olajšave iz naslova pokrivanja izgub iz
preteklih let, ipd), temveč le olajšave, ki so specifične za določeno podjetje ali skupino podjetij; element
državne pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav
 oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost - med oprostitve in olajšave pri plačilu
prispevkov za socialno varnost velja enaka logika kot pri davčnih oprostitvah - med državne pomoči ne
sodijo vse tiste olajšave, ki imajo splošni značaj; element pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in
olajšav

SKUPINA B1
 kapitalske naložbe - element državnih pomoči je v vseh tistih naložbah, ki nimajo ustvarjanja dobička kot
primarnega cilja državne naložbe; element pomoči je ocenjena vrednost koristi za prejemnika pomoči

13

Pri teh pomočeh je v primeru (če se ne razpolaga z ustreznimi podatki) element pomoči možno oceniti v vrednosti 20% od
bruto zneska opravljene operacije.
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konverzija terjatev v kapitalske naložbe - element pomoči je v primeru, kadar država ni v enakem položaju
kot ostali nosilci terjatev, temveč v slabšem; element pomoči je ocenjena vrednost koristi prejemnika, ki jo
ima zaradi slabšega položaja države
ugodne prodaje državnega premoženja - element državne pomoči je razlika med prodajno ceno
premoženja in njegovo tržno vrednostjo (licitacija - 3 ponudbe; cenitvena vrednost)
udeležba na dobičku podjetja - del razdeljenega dobička, ki izhaja iz lastnine države v podjetju in se mu
država odpove, je v celoti element državne pomoči




SKUPINA C1
 ugodna posojila - razlika med stroški kredita (obresti) z ugodno obrestno mero in letno referenčno tržno
14
obrestno mero (2001 = 7,8%); izračun se izdela za celotno dobo kreditiranja (lahko poenostavljeno
linearno za vsa leta enako) in vpiše v letu prejema kredita (oz. prve tranše)
 posojila podjetjem v težavah - za podjetja v težavah (v prestrukturiranju), ki na trgu nimajo možnosti
pridobitve kredita, je državna pomoč 20% vrednosti kredita ne glede na to, da je bil kredit izplačan po
tržnih (ali celo slabših) pogojih

SKUPINA C2
 drugi viri pomoči - ocenjene vrednosti pomoči

Skupina D
 D1 garancije - razlika med državno garancijo, ki je brezplačna ali po nižji ceni in med tržno garancijo;
element pomoči se kalkulira preko garantiranega zneska dolga in referenčno stopnjo za riziko - strošek
garancije (2001- 2,53% letno) in stroški provizije - odobritve (2001 – 0,7%- enkratno)
 D1A garancije (plačilo garantiranih obveznosti) - celotno plačilo garantiranih obveznosti

14

Referenčno obrestno mero predpiše in objavi Evropska komisija.
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Tabela P1:

Državne pomoči v Sloveniji v letih 2012, 2013 in 2014 po posameznih kategorijah

Kategorija
Kmetijstvo

v mio
EUR

2012
delež
v DP

delež
v BDP

v mio
EUR

2013
delež
v DP

delež
v BDP

v mio
EUR

2014
delež
v DP

delež
v BDP

2014/2012
v mio
v%
EUR

2014/2013
v mio
v%
EUR

89,30

8,71%

0,25%

98,55

2,54%

0,27%

84,51

8,77%

0,23%

-5,36%

-4,79

-14,25%

-14,04

0,93

0,09%

0,00%

0,79

0,02%

0,00%

1,04

0,11%

0,00%

11,52%

0,11

31,24%

0,25

90,23

8,80%

0,25%

99,34

2,56%

0,27%

85,55

8,88%

0,23%

-5,19%

-4,68

-13,88%

-13,79

871,74

85,02%

2,42%

3.681,85

94,79%

10,19%

816,42

84,71%

2,19%

-6,35%

-55,32

-77,83%

-2.865,44

R&D

82,43

8,04%

0,23%

70,92

1,83%

0,20%

47,06

4,88%

0,13%

-42,91%

-35,37

-33,65%

-23,86

Varstvo okolja

89,39

8,72%

0,25%

117,71

3,03%

0,33%

145,91

15,14%

0,39%

63,23%

56,52

23,96%

28,20

0,11

0,01%

0,00%

0,13

0,00%

0,00%

0,41

0,04%

0,00%

265,16%

0,29

200,91%

0,27

Zaposlovanje

79,09

7,71%

0,22%

97,24

2,50%

0,27%

109,78

11,39%

0,29%

38,80%

30,68

12,89%

12,53

Usposabljanje

4,28

0,42%

0,01%

2,83

0,07%

0,01%

1,98

0,20%

0,01%

-53,80%

-2,30

-30,19%

-0,85

Regionalni cilji

91,09

8,88%

0,25%

47,56

1,22%

0,13%

66,23

6,87%

0,18%

-27,30%

-24,86

39,26%

18,67

Razvoj širokop. omrežja

24,06

2,35%

0,07%

5,30

0,14%

0,01%

0,00

0,00%

0,00%

-100,00%

-24,06

-100,00%

-5,30

482,86

47,09%

1,34%

3.317,00

85,40%

9,18%

433,00

44,93%

1,16%

-10,33%

-49,86

-86,95%

-2.884,00

10,89

1,06%

0,03%

10,55

0,27%

0,03%

8,14

0,84%

0,02%

-25,30%

-2,76

-22,84%

-2,41

Tvegani kapital

2,89

0,28%

0,01%

2,16

0,06%

0,01%

3,92

0,41%

0,01%

35,90%

1,04

81,67%

1,76

Naravne nesreče

4,65

0,45%

0,01%

10,45

0,27%

0,03%

0,00

0,00%

0,00%

-100,00%

-4,65

-100,00%

-10,45

Posebni sektorji

63,39

6,18%

0,18%

103,11

2,65%

0,29%

61,86

6,42%

0,17%

-2,42%

-1,54

-40,01%

-41,25

Transport (kopenski)

54,80

5,34%

0,15%

55,79

1,44%

0,15%

51,56

5,35%

0,14%

-5,91%

-3,24

-7,58%

-4,23

Transport (morski promet)

1,14

0,11%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,05

0,01%

0,00%

-95,50%

-1,09

Premogovništvo

6,62

0,65%

0,02%

4,68

0,12%

0,01%

8,78

0,91%

0,02%

32,65%

2,16

87,56%

4,10

Prestrukturiranje

0,54

0,05%

0,00%

0,55

0,01%

0,00%

0,96

0,10%

0,00%

78,88%

0,42

76,43%

0,42

Reševanje

0,30

0,03%

0,00%

42,09

1,08%

0,12%

0,50

0,05%

0,00%

66,67%

0,20

-98,81%

-41,59

1.025,36

100,00%

2,85%

3.884,30

100,00%

10,75%

963,82

100,00%

2,59%

-6,00%

-61,54

-75,19%

-2.920,48

Ribištvo
Kmetijstvo in ribištvo
Horizontalni cilji

MSP

Odpravljanje resne
motnje v gosp.
Kultura

Skupaj
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0,05

Tabela P2:

Državne pomoči v Sloveniji v letih 2012, 2013 in 2014 po posameznih kategorijah, brez ukrepov za odpravljanje finančne krize
2012

Kategorija
Kmetijstvo

v mio
EUR

delež
v DP

2013
delež
v BDP

v mio
EUR

delež
v DP

2014
delež
v BDP

v mio
EUR

delež
v DP

delež
v BDP

2014/2012
v mio
v%
EUR

2014/2013
v mio
v%
EUR

89,30

16,46%

0,25%

98,55

17,37%

0,27%

84,51

15,92%

0,23%

-5,36%

-4,79

-14,25%

-14,04

0,93

0,17%

0,00%

0,79

0,14%

0,00%

1,04

0,20%

0,00%

11,52%

0,11

31,24%

0,25

90,23

16,63%

0,25%

99,34

17,51%

0,27%

85,55

16,12%

0,23%

-5,19%

-4,68

-13,88%

-13,79

388,88

71,7%

1,1%

364,85

64,3%

1,0%

383,42

72,2%

1,0%

-1,40%

-5,46

5,09%

18,56

R&D

82,43

15,19%

0,23%

70,92

12,50%

0,20%

47,06

8,86%

0,13%

-42,91%

-35,37

-33,65%

-23,86

Varstvo okolja

89,39

16,48%

0,25%

117,71

20,75%

0,33%

145,91

27,49%

0,39%

63,23%

56,52

23,96%

28,20

0,11

0,02%

0,00%

0,13

0,02%

0,00%

0,41

0,08%

0,00%

265,16%

0,29

200,91%

0,27

Zaposlovanje

79,09

14,58%

0,22%

97,24

17,14%

0,27%

109,78

20,68%

0,29%

38,80%

30,68

12,89%

12,53

Usposabljanje

4,28

0,79%

0,01%

2,83

0,50%

0,01%

1,98

0,37%

0,01%

-53,80%

-2,30

-30,19%

-0,85

Regionalni cilji

91,09

16,79%

0,25%

47,56

8,38%

0,13%

66,23

12,48%

0,18%

-27,30%

-24,86

39,26%

18,67

Razvoj širokop. omrežja

24,06

4,44%

0,07%

5,30

0,93%

0,01%

0,00

0,00%

0,00%

-100,00%

-24,06

-100,00%

-5,30

Kultura

10,89

2,01%

0,03%

10,55

1,86%

0,03%

8,14

1,53%

0,02%

-25,30%

-2,76

-22,84%

-2,41

Tvegani kapital

2,89

0,53%

0,01%

2,16

0,38%

0,01%

3,92

0,74%

0,01%

35,90%

1,04

81,67%

1,76

Naravne nesreče

4,65

0,86%

0,01%

10,45

1,84%

0,03%

0,00

0,00%

0,00%

-100,00%

-4,65

-100,00%

-10,45

Posebni sektorji

63,39

11,69%

0,18%

103,11

18,18%

0,29%

61,86

11,65%

0,17%

-2,42%

-1,54

-40,01%

-41,25

Transport (kopenski)

-7,58%

-4,23

Ribištvo
Kmetijstvo in ribištvo
Horizontalni cilji

MSP

54,80

10,10%

0,15%

55,79

9,83%

0,15%

51,56

9,71%

0,14%

-5,91%

-3,24

Transport (morski
promet)

1,14

0,21%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,05

0,01%

0,00%

-95,50%

-1,09

0,05

Premogovništvo

6,62

1,22%

0,02%

4,68

0,83%

0,01%

8,78

1,65%

0,02%

32,65%

2,16

4,10

Prestrukturiranje

0,54

0,10%

0,00%

0,55

0,10%

0,00%

0,96

0,18%

0,00%

78,88%

0,42

76,43%

0,42

Reševanje

0,30

0,06%

0,00%

42,09

7,42%

0,12%

0,50

0,09%

0,00%

66,67%

0,20

-98,81%

-41,59

542,50

100,00%

1,51%

567,30

100,00%

1,57%

530,82

100,00%

1,43%

-2,15%

-11,68

-6,43%

-36,48

Skupaj

78

Tabela P3:

Državne pomoči po instrumentih v Sloveniji v letih 2012, 2013 in 2014

Kategorija

Skupina instrumentov

10.663,57

6.999,98

33.298,10

2.857,15

Dotacije

89.154.775,93

98.492.971,96

84.493.424,18

A1

Dotacije

933.565,94

793.236,73

1.041.073,41

A1

Dotacije

72.628.293,54

68.640.833,90

46.317.815,98

C1

Ugodna posojila

6.960.413,40

1.719.420,49

8.948,73

A2

Davčne olajšave

2.841.219,77

557.625,91

730.233,43

A1

Dotacije

89.390.013,18

117.710.384,94

133.274.956,74

A2

Davčne olajšave

0

12.637.641,94

Mala in srednje
velika podjetja

D

Garancije

A1

Dotacije

102.980,00

134.625,00

405.105,45

Kultura

A1

Dotacije

10.894.856,97

10.547.312,42

8.138.429,40

A1

Dotacije
Davčne olajšave

20.786.750,41
173.741,84

35.558.690,18
217.320,30

38.257.609,49
69.704,36

A2

Znižanje prispevkov za
socialno varnost

58.133.034,66

61.468.401,56

71.451.030,20

A1

Dotacije

4.276.906,85

2.830.073,05

1.975.768,81

Dotacije

81.127.304,42

45.212.746,24

63.413.549,37

Raziskave in razvoj
ter inovacije

Varstvo okolja

Zaposlovanje

Usposabljanje

Regionalne pomoči

A1

Subvencioniranje obrestne
mere

2014

19.396,03

Ribištvo

Ugodna posojila

2013

133.523,40

Kmetijstvo

C1

2012

7.960,41

A1

Subvencioniranje obrestne
mere

D

Garancije

C1

Ugodna posojila

8.095.950,23

255.752,85

203.854,87

1.811.997,41

2.047.567,65

2.608.345,15

24.061.080,45

5.300.805,90

39.281,02
53.520,00

A2

Davčne olajšave

Razvoj
širokopasovnega
omrežja

A1

Dotacije

Tvegani kapital

B1

Kapitalske naložbe

2.886.004,24

2.158.927,53

Naravne nesreče

A1

Dotacije

4.645.536,48

10.452.997,14

C1

Ugodna posojila

300.000,00

1.987.900,00

D

Garancije

A1

Dotacije

C1

Ugodna posojila

Odpravljanje
finančne krize

B1

Kapitalske naložbe

D

Garancije

Premogovništvo
Transport
(kopenski)

A1

Dotacije

6.622.250,05

4.683.364,33

8.784.206,07

A1

Dotacije

54.796.703,25

55.791.499,04

51.560.246,88

A2

Davčne olajšave

Pomoči za reševanje

Prestrukturiranje

Transport (morski
promet)
Skupaj

3.922.143,43

500.000,00

40.100.000,00
538.446,40

482.859.102,45

332.170,00

228.989,05

213.767,00

734.190,00

3.214.000.000,00

433.000.000,00

103.000.000,00

1.137.084,00
1.025.360.140,66
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51.130,42
3.884.300.369,27

963.821.918,08

Tabela P4:

Državne pomoči v Sloveniji po posameznih regijah in kategorijah v letih 2010,

Regija

2012

Kategorija
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja
Raziskave in razvoj ter inovacije

GORENJSKA

Regionalne pomoči

2011 in 2012

2013

2014

3.012.268,19

3.400.615,76

2.444.229,72

460.529,98

329.305,73

246.810,00

10.100,00

13.500,00

54.650,00

8.863.017,46

7.868.233,80

3.370.177,30

13.359.057,07

6.075.586,50

6.290.580,18

Tvegani kapital

111.475,24

135.975,24

31.237,62

Usposabljanje

400.215,96

242.245,06

190.819,46

Varstvo okolja

8.925.120,67

13.753.700,74

18.645.281,82

Zaposlovanje

4.179.322,84

4.874.184,59

6.590.051,94

Prestrukturiranje

379.427,16

GORENJSKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja
Naravne nesreče
Raziskave in razvoj ter inovacije
GORIŠKA

Regionalne pomoči
Ribištvo

39.321.107,41

36.693.347,42

38.243.265,20

2.859.987,67

4.030.092,23

2.739.221,42

172.113,00

118.500,00

105.900,00

7.750,00

4.700,00

4.600,00

134.003,47

119.798,97

7.434.575,60

6.012.948,56

3.686.609,91

12.455.655,44

1.234.043,69

2.631.162,88

5.902,18

10.253,25

74.899,93

Usposabljanje

144.055,80

98.787,79

52.434,07

Varstvo okolja

5.709.254,50

7.590.067,87

7.750.154,77

Zaposlovanje

3.098.701,42

4.292.317,92

4.463.723,22

Pomoči za reševanje

600.000,00

Prestrukturiranje

204.153,00

GORIŠKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja

24.111.510,28

21.712.859,20

3.372.847,95

4.879.701,53

3.288.406,79

221.920,00

324.327,00

206.600,00

4.000,00

Naravne nesreče

70.013,78

Pomoči za reševanje
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA

32.021.999,08

300.000,00

Raziskave in razvoj ter inovacije

6.130.139,99

2.978.963,27

1.874.385,08

Regionalne pomoči

6.353.476,43

10.501.619,20

13.623.841,41

Usposabljanje

229.798,78

140.280,24

136.174,93

Varstvo okolja

2.116.129,64

4.245.880,46

6.622.121,33

Zaposlovanje

4.604.270,85

5.619.308,53

6.831.050,86

Prestrukturiranje

148.684,00

JUGOVZHODNA SLOVENIJA Skupaj
Kmetijstvo
KOROŠKA

Kultura
Mala in srednje velika podjetja

23.402.597,42

28.838.764,23

32.582.580,40

2.202.271,53

2.652.054,71

1.773.353,23

96.556,00

65.000,00

68.000,00

4.000,00

Naravne nesreče

40.110,00
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20.000,00
3.158.763,51

Raziskave in razvoj ter inovacije

1.515.238,10

454.052,11

595.221,88

Regionalne pomoči

4.335.436,69

1.913.657,50

3.349.649,16

Usposabljanje

198.212,90

152.510,31

42.292,14

Varstvo okolja

5.024.161,26

6.472.051,53

8.506.507,12

Zaposlovanje

3.433.458,47

3.735.618,66

5.130.494,28

16.849.444,95

18.603.708,33

19.485.517,81

1.694.650,16

2.020.680,59

1.230.420,09

Kultura

12.941,00

50.500,00

Naravne nesreče

20.102,38

KOROŠKA Skupaj
Kmetijstvo

NOTRANJSKO-KRAŠKA

Raziskave in razvoj ter inovacije

2.153.061,54

988.771,61

1.123.302,75

Regionalne pomoči

7.001.449,09

274.370,54

4.203.427,83

Ribištvo

23.353,71

135.122,05

739.877,95

Usposabljanje

13.292,00

51.730,00

11.761,79

Varstvo okolja

420.890,38

829.438,76

823.676,58

1.290.655,51

2.259.874,34

2.254.845,52

Zaposlovanje
Prestrukturiranje

154.180,00

NOTRANJSKO-KRAŠKA Skupaj

12.630.395,77

6.610.487,89

10.541.492,51

Kmetijstvo

980.630,90

2.277.588,89

1.146.747,48

Kultura

110.500,00

87.800,00

92.000,00

6.875,00

5.000,00

5.000,00

Mala in srednje velika podjetja

OBALNO-KRAŠKA

Naravne nesreče

105.208,89

Prestrukturiranje

91.448,59

Raziskave in razvoj ter inovacije

1.205.321,24

1.236.439,49

1.438.189,84

Regionalne pomoči

1.344.254,75

1.015.559,45

1.757.596,30

855.142,31

619.059,11

184.377,73

Usposabljanje

95.195,00

127.700,90

87.165,01

Varstvo okolja

768.758,19

1.105.157,40

1.292.517,24

2.845.252,14

2.984.973,36

3.041.442,93

Ribištvo

Zaposlovanje
Pomoči za reševanje

35.000.000,00

OBALNO-KRAŠKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja
Naravne nesreče
OSREDNJE SLOVENSKA

Odpravljanje finančne krize

8.408.587,01

44.459.278,60

9.045.036,53

48.723.951,67

46.238.938,00

44.883.062,82

8.425.872,99

8.602.929,69

6.673.869,40

47.900,00

71.875,00

170.432,45

894.499,23

2.005.901,48

382.859.102,45

2.222.000.000,00

243.000.000,00

Raziskave in razvoj ter inovacije

29.961.975,22

31.938.946,71

23.529.627,18

Razvoj širokopasovnega omrežja

24.061.080,45

5.300.805,90

4.655.495,30

5.189.428,54

10.402.912,95

54.796.703,25

55.791.499,04

51.560.246,88

2.774.654,00

2.022.952,29

3.890.905,81

Regionalne pomoči
Transport (kopenski)
Tvegani kapital
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Usposabljanje

1.804.762,61

836.110,36

697.167,87

Varstvo okolja

14.492.646,31

20.789.131,47

30.829.586,98

Zaposlovanje

23.153.873,91

28.211.027,88

32.962.147,19

Transport (morski promet)

51.130,42

OSREDNJESLOVENSKA Skupaj

596.652.517,39

2.428.999.546,36

448.651.089,95

7.924.256,08

10.065.627,94

8.800.985,33

407.930,00

283.725,00

269.400,00

Mala in srednje velika podjetja

8.000,00

24.550,00

38.725,00

Naravne nesreče

1.512,13

2.564.138,54

100.000.000,00

1.095.000.000,00

375.317,11

397.253,00

225.418,89

Raziskave in razvoj ter inovacije

6.554.345,42

5.963.714,10

4.693.595,77

Regionalne pomoči

Kmetijstvo
Kultura

Odpravljanje finančne krize
PODRAVSKA

Prestrukturiranje

9.353.608,17

2.882.372,92

6.359.168,75

Usposabljanje

722.919,53

405.327,87

293.460,17

Varstvo okolja

18.295.266,26

23.603.619,88

29.265.146,83

Zaposlovanje

9.421.009,40

13.075.076,74

14.140.379,40

Pomoči za reševanje

5.100.000,00

PODRAVSKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja

Regionalne pomoči
Ribištvo

64.086.280,14

8.158.443,79

8.017.416,10

316.950,00

262.000,00

130.400,00
19.295,00

3.782.657,24

2.873.195,70

743.948,99

13.297.977,86

9.355.026,13

5.243.055,01

13.098,32

Usposabljanje

115.864,41

153.209,97

66.738,64

Varstvo okolja

12.677.952,17

12.625.643,44

10.100.762,82

Zaposlovanje

2.380.382,26

4.193.805,86

3.922.944,24

39.927.117,17

37.621.324,89

28.244.560,80

7.669.871,16

9.971.799,36

6.883.002,55

584.153,00

392.300,00

290.700,00

10.355,00

15.000,00

77.403,00

1.774.161,71

2.270.544,84

POMURSKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja
Naravne nesreče

SAVINJSKA

1.159.365.405,99

7.338.234,91

4.000,00

Raziskave in razvoj ter inovacije
POMURSKA

153.064.164,10

Premogovništvo
Prestrukturiranje
Raziskave in razvoj ter inovacije
Regionalne pomoči
Usposabljanje
Varstvo okolja

114.760,00
71.680,70

Zaposlovanje
Ribištvo
Odpravljanje finančne krize

11.813.572,14

7.703.420,81

4.315.350,20

15.338.462,59

5.635.001,69

8.958.828,83

520.290,47

463.559,84

307.659,49

17.588.679,47

22.372.272,97

24.131.403,37

19.167.885,92

21.196.994,42

23.702.489,79

28.802,32

41.917,80
190.000.000,00
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Pomoči za reševanje

500.000,00

SAVINJSKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura

SPODNJE POSAVSKA

74.653.872,16

70.049.696,25

259.208.755,03

2.574.623,37

3.722.154,19

2.651.470,94
23.500,00

35.904,00

13.000,00

Naravne nesreče

636.922,37

333.849,80

Premogovništvo

68.856,00

Raziskave in razvoj ter inovacije

1.104.408,30

751.399,97

993.714,44

Regionalne pomoči

2.312.340,90

682.440,22

1.481.613,38

Ribištvo

36.069,42

Usposabljanje

10.391,91

100.625,50

68.771,58

Varstvo okolja

967.141,21

1.455.981,98

3.220.199,55

2.870.557,36

3.616.860,41

3.400.473,39

Zaposlovanje
Mala in srednje velika podjetja

10.000,00

SPODNJEPOSAVSKA Skupaj
Kmetijstvo
Kultura
Mala in srednje velika podjetja

ZASAVSKA

10.617.214,84

10.676.312,07

11.849.743,28

893.128,94

1.061.984,17

597.122,34

49.487,00

17.925,00

31.250,00

7.960,41

5.000,00

Naravne nesreče

969.002,52

Premogovništvo

6.438.634,05

4.683.364,33

8.784.206,07

Raziskave in razvoj ter inovacije

1.911.614,46

2.147.794,17

692.874,80

Regionalne pomoči

1.281.557,77

2.796.241,38

1.923.912,71

Usposabljanje

21.907,48

57.985,21

21.323,66

Varstvo okolja

2.404.013,12

2.867.438,44

4.725.240,27

Zaposlovanje
Pomoči za reševanje

2.648.156,83

3.184.369,33

3.333.301,29

1.387.900,00

ZASAVSKA Skupaj

16.625.462,58

18.205.002,03

20.114.231,14

SKUPAJ vse regije

1.025.360.140,66

3.884.300.369,27

963.821.918,08
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Tabela P5:

Največji prejemniki pomoči po kategorijah v letih 2012, 2013 in 2014, v EUR

Kategorija

2013

2014

Skupaj

VERTIGO zavod za kulturne
dejavnosti, Ljubljana

1.065.047,86

764.452,17

573.138,50

2.402.638,53

ARSMEDIA intermedialni
inženiring za kulturo, d.o.o.

1.262.064,75

560.278,87

168.173,00

1.990.516,62

135.765,60

591.784,00

603.518,66

1.331.068,26

443.177,40

438.677,40

399.511,20

1.281.366,00

402.770,00

428.200,00

384.025,00

1.214.995,00

285.000,00

355.038,90

256.725,00

896.763,90

501.000,00

241.562,13

270.000,00

240.050,00

539.968,31

101.229,81

199.500,00

191.800,00

188.150,00

579.450,00

163.181,64

250.768,91

160.806,66

574.757,21

180.000,00

200.825,00

170.900,00

551.725,00

291.904,26

212.826,08

504.730,34

Popolno ime

5841674000
5333938000

5847869000
5014786000
1420712000
2042479000

Kultura

2012

Matična št.

FORUM LJUBLJANA Zavod
za umetniško in kulturno
produkcijo Ljubljana
DRUŠTVO SLOVENSKIH
PISATELJEV
Beletrina, zavod za
založniško dejavnost
PERFO produkcija in storitve
d.o.o.

SENCA STUDIO, Zavod za
2124700000
kulturne dejavnosti
MLADINSKA KNJIGA
ZALOŽBA d.d.
BELA FILM Podjetje za
1293630000 filmsko in video produkcijo
ter distribucijo d.o.o.
5049130000

5686750000

LITERARNO - UMETNIŠKO
DRUŠTVO LITERATURA

UNIVERZA V LJUBLJANI,
1626892000 AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
1900277000

CANKARJEVA ZALOŽBA ZALOŽNIŠTVO d.o.o.

STARA GARA Zavod za
1798766000 kulturne dejavnosti,
Ljubljana
HOLDING SLOVENSKE
1662970000
ELEKTRARNE d.o.o.
DRAVSKE ELEKTRARNE
5044286000
MARIBOR d.o.o.
THERMANA D.D., DRUŽBA
5053854000
DOBREGA POČUTJA

Naravne nesreče

716.800,00

641.198,12

1.998.689,61

1.998.689,61

1.436.882,45

1.436.882,45

790.085,36

1.380.318,90

1.292.920,67

1.292.920,67

TLAKOVCI PODLESNIK,
proizvodnja betonskih
3521427000
izdelkov, betona, peska in
avtoprevozništvo d.o.o.

1.070.021,99

1.070.021,99

1954610000
5004896000
5103185000

Odpravljanje
finančne krize

206.750,00

JOHNSON CONTROLS
SLOVENJ GRADEC tovarna
5415918000 za izdelavo izdelkov za
avtomobilsko in pohištveno
industrijo d.o.o.

5034167000

5860571000
5860580000

590.233,54

742.562,13

SVEA Lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi - v stečaju
ACER FURNIRNICA,
spajalnica furnirja in
trgovina d.o.o. - v stečaju
TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob
Savi
TOVARNA MERIL KOVINE
proizvodnja kovinskih meril
d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d.d., Ljubljana
NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR d.d.

877.765,44

877.765,44

827.405,61

827.405,61

422.519,05

382.859.102,4
5
100.000.000,0
0
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333.849,80

756.368,85

564.464,75

564.464,75

1.551.000.000,00

1.933.859.102,45

870.000.000,00

970.000.000,00

5026024000 ABANKA VIPA d.d.

348.000.000,00

5777011000 Factor banka d.d.

323.000.000,00

323.000.000,00

5459702000 PROBANKA, d.d.

225.000.000,00

225.000.000,00

BANKA CELJE d.d. Bančna
5026121000
skupina Banke Celje

190.000.000,00

CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA
5040302000
INDUSTRIJA
MARIBORSKA LIVARNA
5035333000
MARIBOR d.d.

Pomoči za
reševanje

35.000.000,00

5.100.000,00

5.100.000,00

1.387.900,00

1.387.900,00

5530369000 ILES Lesna industrija d.o.o.

600.000,00

600.000,00
500.000,00

VISTEAM proizvodnja in
trgovina Črnomelj d.o.o.

300.000,00

KOŠAKI tovarna mesnih
5049032000
izdelkov d.d.
ODEJA Tovarna prešitih odej
2274914000
d.o.o.
AGIS ZAVORE družba za
5037603000 proizvodnjo delov za vozila
d.d. Ptuj
5814723000

500.000,00
300.000,00

397.253,00

397.253,00
379.427,16

320.241,11

379.427,16

320.241,11

AGRORUŠE proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o.

212.720,00

212.720,00

5530369000 ILES Lesna industrija d.o.o.

204.153,00

204.153,00

BREST-POHIŠTVO d.o.o.
Cerknica, podjetje za
5452554000
proizvodnjo in promet
pohištva ter opreme

154.180,00

154.180,00

5886953000

VISTEAM proizvodnja in
trgovina Črnomelj d.o.o.

148.684,00

148.684,00

RTH, Rudnik Trbovlje5920850000
Hrastnik d.o.o.

6.186.162,05

4.637.460,33

8.784.206,07

19.607.828,45

5085063000 UNIVERZA V LJUBLJANI

2.671.643,20

3.094.565,94

2.889.714,86

8.655.924,00

INSTITUT JOŽEF STEFAN
5051606000
Ljubljana, Slovenija

2.650.933,07

2.979.813,15

1.672.160,97

7.302.907,19

5163676000

Raziskave in razvoj
ter inovacije

190.000.000,00

SVEA Lesna industrija, d.d.,
5034167000
Zagorje ob Savi - v stečaju

5886953000

Premogovništvo

591.000.000,00

35.000.000,00

POLZELA tovarna nogavic,
5041210000
d.d.

Prestrukturiranje

243.000.000,00

GORENJE gospodinjski
aparati, d.d.

3.461.248,45

1.114.645,65

559.575,40

5.135.469,50

Razvojni center eNeM Novi
3986365000
Materiali d.o.o.

1.410.921,39

1.809.738,82

254.030,87

3.474.691,08

Seaway Yachts, razvojni
center za nove materiale,
3940799000
pogone in tehnologije,
d.o.o. - V STEČAJU

1.643.536,93

1.447.366,83

5089638000 UNIVERZA V MARIBORU

1.027.675,92

1.286.911,47

1.999.715,40

1.004.514,83

1.268.807,46

1.278.464,89

325.136,70

2.872.409,05

1.340.912,45

694.649,34

763.833,52

2.799.395,31

864.134,80

947.960,95

914.504,70

2.726.600,45

RAZVOJNI CENTER ZA
INFORMACIJSKE IN
3952525000
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE, d.o.o.
Razvojni center
informacijsko 3991709000
komunikacijskih tehnologij
Savinja Žalec, d.o.o.
NELA, razvojni center za
3962237000 elektroindustrijo in
elektroniko, d.o.o.
2161621000

COSYLAB, laboratorij za
kontrolne sisteme, d.d.
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3.090.903,76
711.622,56

3.026.209,95

3.004.230,23

HIDRIA ROTOMATIKA
5045398000 d.o.o., Industrija rotacijskih
sistemov
INTECH-LES, razvojni center,
3950000000
d.o.o.
RC MASPOS, Razvojni
center za modularne in
3995224000 adaptivne signalno
procesne oddajniške
sisteme d.o.o.
RC 31, razvojni center
3995283000 kreativne pohištvene
industrije d.o.o.
RAZVOJNI CENTER
JESENICE, družba za razvoj
6005756000
novih materialov in
tehnologij, d.o.o.
MEDIS, farmacevtska
5294401000
družba, d.o.o.
RC SIMIT, razvojni center za
3980499000 sodobne materiale in
tehnologije, d.o.o.
2226391000

3963039000
6006027000

6004997000

1626965000
5042437000
3949117000

5033411000

5034558000

1.606.616,67

884.615,91

175.965,69

2.667.198,27

1.296.950,51

592.605,06

702.215,01

2.591.770,58

1.205.939,14

1.092.517,09

292.700,40

2.591.156,63

878.117,07

1.445.617,15

2.323.734,22

442.439,96

1.784.513,25

2.226.953,21

1.014.387,53

800.196,41

1.375.132,50

691.521,29

777.087,69

644.179,58

1.160.826,00

804.428,73

737.830,02

460.215,58

1.059.565,11

826.196,05

1.001.118,83

668.582,43

1.705.718,59

123.285,86

1.829.004,45

1.273.439,98

504.145,51

1.777.585,49

1.079.808,37

583.704,43

113.515,74

1.777.028,54

ACIES BIO, biotehnološke
raziskave in razvoj, d.o.o.
SiEVA, podjetje za razvoj in
trženje v avtomobilski
industriji d.o.o.
ZEL-EN, razvojni center
energetike d.o.o.
RCE - Razvojni center
energija d.o.o., razvojno
raziskovalni center - v
stečaju
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
UNIOR Kovaška industrija
d.d.
IN.Medica, podjetje za
inovativne medicinske
sisteme d.o.o.
TRIMO inženiring in
proizvodnja montažnih
objektov, d.d.
KOLEKTOR GROUP Vodenje
in upravljanje družb d.o.o.

289.028,08

2.103.612,02

2.066.653,79
548.531,91

1.969.799,18

1.965.254,73
694.627,29

1.892.672,89

1.885.761,16

184.545,62

1.854.246,88

664.779,64

704.200,94

360.899,72

1.729.880,30

INEA - informatizacija,
5269172000 energetika, avtomatizacija
d.o.o.

680.611,50

619.808,09

354.551,55

1.654.971,14

5051592000 Kemijski inštitut

499.185,22

643.999,74

454.972,29

1.598.157,25

737.648,72

539.601,82

311.934,39

1.589.184,93

765.093,90

500.298,89

285.168,94

1.550.561,73

571.641,26

416.159,44

479.280,29

1.467.080,99

228.604,87

1.194.178,32

1.422.783,19

1.234.026,10

142.913,55

1.376.939,65

5866324000

5293162000
1820931000
5043212000

3966950000

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE firma v
angleškem jeziku:
SLOVENIAN NATIONAL
BUILDING AND CIVIL
ENGINEERING INSTITUTE
ISKRATEL,
telekomunikacijski sistemi,
d.o.o., Kranj
ALPINEON razvoj in
raziskave, d.o.o.
HELIOS Tovarna barv, lakov
in umetnih smol Količevo,
d.o.o.
RACE KOGO razvojni center
koroškega gospodarstva
d.o.o.
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1639714000

XLAB razvoj programske
opreme in svetovanje d.o.o.

524.335,22

458.506,52

393.993,73

1.376.835,47

314.211,36

275.796,89

780.227,30

1.370.235,55

998.407,02

312.255,26

397.461,36

336.510,00

384.057,54

1.118.028,90

291.148,59

398.472,32

402.852,68

1.092.473,59

204.646,50

347.816,54

497.450,64

1.049.913,68

EMO - ORODJARNA
proizvodna družba d.o.o.

494.226,91

384.473,13

129.044,13

1.007.744,17

FOTONA proizvodnja
5045223000 optoelektronskih naprav
d.d.

632.156,36

345.587,29

SENSUM, sistemi z
1554077000
računalniškim vidom d.o.o.

120.532,78

163.773,95

2251914000

3913767000

5672767000
5711096000
5479541000

5453364000

5185726000
5360153000

5326389000

5452554000

1319612000

5815541000

IOS, inštitut za
okoljevarstvo in senzorje,
d.o.o.
Farma GRS, farmacevtsko
gospodarsko razvojno
središče, d.o.o.
PIPISTREL Podjetje za
alternativno letalstvo d.o.o.
Ajdovščina
LPKF LASER & ELECTRONICS
d.o.o.
ADRIA MOBIL Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o.
Novo mesto

ISKRA, elektro in
elektronska industrija, d.d.
METRONIK elementi in
sistemi za avtomatiko,
Ljubljana d.o.o.
OPTOTEK razvoj in
proizvodnja optične in
laserske opreme d.o.o.
BREST-POHIŠTVO d.o.o.
Cerknica, podjetje za
proizvodnjo in promet
pohištva ter opreme
BIA SEPARATIONS Podjetje
za separacijske tehnologije
d.o.o.
HARPHA SEA Podjetje za
inženiring, proizvodnjo in
svetovanje d.o.o. Koper

1810014000

5315727000

5516641000

5295149000
5045401000

977.743,65
692.318,52

961.745,11

1864629000 DATALAB Tehnologije d.d.
5043611000

1.310.662,28

KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
UNIVERZA NA
PRIMORSKEM UNIVERSITA
DEL LITORALE
SMART COM d.o.o.
informacijski in
komunikacijski sistemi
ISKRA MEDICAL, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
INSTITUT ZA EKOLOŠKI
INŽENIRING d.o.o.

961.745,11

345.977,07

396.449,67

206.306,96

948.733,70

535.985,65

261.671,53

149.943,85

947.601,03

672.112,26

160.656,42

105.330,60

938.099,28

303.089,96

275.371,70

357.953,75

936.415,41

281.564,91

297.662,56

333.072,92

912.300,39

494.858,41

169.787,50

240.517,95

905.163,86

880.442,60

DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.o.o.

KOLEKTOR SINABIT
avtomatizacija,
5815584000
informatizacija, inženiring
d.o.o.
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA
1627023000
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
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976.625,25

880.442,60

354.397,31

259.367,32

266.065,61

879.830,24

452.836,41

416.333,55

440.535,98

260.194,84

161.217,87

861.948,69

216.870,26

331.609,19

297.551,85

846.031,30

401.653,56

323.954,67

116.800,07

842.408,30

394.022,87

312.617,18

128.032,47

834.672,52

339.465,19

356.845,38

129.127,77

825.438,34

869.169,96

ARCTUR Računalniški
inženiring d.o.o.
ŠPICA INTERNATIONAL
5293774000 sistemi za avtomatsko
identifikacijo d.o.o.
5562325000

1636936000

5399815000

1732811000
5522749000
2130084000
5490537000

5865018000

1526910000

3802302000

3804127000

5042208000

1277022000

TECES, Tehnološki center za
električne stroje
POLYCOM predelava
plastičnih mas in
orodjarstvo Škofja Loka
d.o.o.
Lek farmacevtska družba
d.d.
ELEA IC projektiranje in
svetovanje d.o.o.
AVIAT storitveno podjetje
d.o.o.
ELEKTROTEHNA MIKROPIS
GROUP EMG Proizvodnja,
trgovina in servis d.d. Žalec
RAZVOJNI CENTER
ORODJARSTVA SLOVENIJE (v
angleščini: Slovenian Tool
and Die Development
Center)
TEHNOLOŠKI CENTER ZA
AVTOMATIZACIJO,
ROBOTIZACIJO in
informatizacijo proizvodnje
Zavod Tehnološka mreža
ICT
ZAVOD ZA TRAJNOSTNO IN
INOVATIVNO
GRADBENIŠTVO, (ZTIGR
Godovič), zasebni zavod
CETIS, grafične in
dokumentacijske storitve,
d.d.
Instrumentation
Technologies, elektronska
instrumentacija in produkti
za procesiranje signalov,
d.d.

242.830,31

334.216,88

476.484,89

341.294,53

307.260,01

306.416,43

164.944,33

778.620,77

459.765,82

146.973,17

135.682,84

742.421,83

289.799,88

443.422,60

733.222,48

271.364,04

226.894,04

707.970,99

326.189,09

368.619,47

694.808,56

150.139,82

277.222,40

250.206,81

677.569,03

330.050,79

156.817,47

178.115,42

664.983,68

196.097,04

271.283,15

169.628,17

637.008,36

256.765,69

276.356,22

102.442,33

635.564,24

316.560,00

211.565,02

104.935,22

633.060,24

166.568,10

254.457,74

211.044,02

632.069,86

341.843,03

268.316,16

164.038,58

308.181,81

135.999,16

608.219,55

188.937,26

204.888,33

207.790,52

601.616,11

101.636,55

240.493,53

259.253,80

601.383,88

331.558,55

263.836,74

118.814,46

210.428,69

259.148,93

588.392,08

106.321,14

454.666,02

560.987,16

209.712,91

UNIVERZITETNI KLINIČNI
5057272000
CENTER LJUBLJANA
NACIONALNI INŠTITUT ZA
5055784000 BIOLOGIJO National
Institute of Biology
ČETRTA POT, avtomatska
5337976000 identifikacija, računalništvo
in informatika, d.o.o.
UNIVERZA V LJUBLJANI,
1626914000
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
OPTILAB d.o.o.,
2367335000 informacijske tehnologije in
poslovne storitve
ROBOTINA, Podjetje za
inženiring, marketing,
5361907000
trgovino in proizvodnjo
d.o.o.
INOVA INOVATIVNE
TEHNOLOGIJE družba za
2228122000 razvoj, svetovanje,
izobraževanje in
programsko opremo d.o.o.

344.909,21

5287073000 LTH Castings, ulitki d.o.o.

539.760,54

3557952000 Abelium d.o.o., raziskave in

123.233,17
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241.996,68

819.043,87

817.779,42

610.159,19

595.395,29

212.819,18

557.728,39
539.760,54

207.660,77

196.851,14

527.745,08

razvoj
MARGENTO R&D, družba za
raziskave in razvoj
2251523000
elektronskega plačevanja in
transakcijskih rešitev, d.o.o.
CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA
5040302000
INDUSTRIJA

156.856,85

161.224,93

283.165,17

223.858,70

243.448,43

153.087,25

13.699.568,42

1.071.126,70

14.770.695,12

6.444.967,93

1.434.385,16

7.879.353,09

2.146.369,53

2.345.294,04

4.491.663,57

1.770.174,57

450.000,00

2.220.174,57

6.173.943,46

2.878.332,94

2.079.416,29

11.131.692,69

5.301.468,32

232.967,12

2.555.394,43

8.089.829,87

3.000.000,00

4.888.893,00

7.888.893,00

5014018000 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
1507664000
1313517000

Razvoj
širokopasovnega
omrežja

5185726000

5362038000

3962237000
3950000000

5405084000

3963039000

3913767000

3980499000
5684943000

3940799000

Regionalne pomoči

GVO, gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih
omrežij, d.o.o.
FMC, Sistemski Integrator
d.o.o.
ISKRA, elektro in
elektronska industrija, d.d.
GRADNJA
TELEKOMUNIKACIJSKIH
OMREŽIJ, MONTAŽA IN
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ
IGOR KAJTNA S.P.
NELA, razvojni center za
elektroindustrijo in
elektroniko, d.o.o.
INTECH-LES, razvojni center,
d.o.o.
REVOZ podjetje za
proizvodnjo in
komercializacijo
avtomobilov d.d.
SiEVA, podjetje za razvoj in
trženje v avtomobilski
industriji d.o.o.
Farma GRS, farmacevtsko
gospodarsko razvojno
središče, d.o.o.
RC SIMIT, razvojni center za
sodobne materiale in
tehnologije, d.o.o.
BSH HIŠNI APARATI d.o.o.
Nazarje
Seaway Yachts, razvojni
center za nove materiale,
pogone in tehnologije,
d.o.o. - V STEČAJU

Razvojni center eNeM Novi
3986365000
Materiali d.o.o.
3329453000

3952525000

5043611000
5048192000

3995224000

5163676000

5035945000

INPRIME Razvojno tehnološki park d.o.o.
RAZVOJNI CENTER ZA
INFORMACIJSKE IN
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE, d.o.o.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
ZLATARNA CELJE družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovinami d.d.
RC MASPOS, Razvojni
center za modularne in
adaptivne signalno
procesne oddajniške
sisteme d.o.o.
GORENJE gospodinjski
aparati, d.d.
HELLA SATURNUS
SLOVENIJA, proizvodnja
svetlobne opreme za
motorna in druga vozila,

206.489,50

524.571,28
507.023,87

104.727,44

501.263,12

5.991.908,34

387.134,19

6.379.042,53

3.029.093,33

3.080.514,39

6.109.607,72

5.571.699,78

277.605,94

5.849.305,72

2.880.000,00

1.520.000,00

3.645.157,24

1.466.123,27

5.111.280,51

1.177.964,60

2.710.996,16

3.888.960,76

1.000.000,00

3.681.072,78

3.301.040,99

3.681.072,78

323.902,05
900.000,00

3.624.943,04
1.913.111,73

2.731.295,11

892.902,31

2.813.111,73

2.731.295,11

820.449,84

978.571,00

2.665.535,85

2.691.923,15
2.665.535,85

2.433.635,62
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5.400.000,00

2.433.635,62

d.o.o.

UNIOR Kovaška industrija
d.d.
MELAMIN kemična tovarna
5034043000
d.d. Kočevje
RCE - Razvojni center
energija d.o.o., razvojno
6004997000
raziskovalni center - v
stečaju
Razvojni center
informacijsko 3991709000
komunikacijskih tehnologij
Savinja Žalec, d.o.o.
5042437000

2.215.064,33
210.970,59

5741165000

AHA MURA, Proizvodnja
3872858000
oblačil, d.o.o. - V STEČAJU
5041929000

5025796000
5004896000

5907764000

2245850000

5432316000

3966950000

3668355000
6199518000

LAMA okovja - montažni
sistemi - orodja - trgovina,
d.d.
PETROL, Slovenska
energetska družba, d.d.,
Ljubljana
TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob
Savi
POSLOVNI CENTER RADLJE
družba za vzpodbujanje in
razvoj gospodarskih
dejavnosti d.o.o. - v stečaju
ZVEZDA SPT tekstilna
tovarna, d.o.o.
NOVEM CAR INTERIOR
DESIGN proizvodnja
komponent za avtomobilsko
in ostalo industrijo, d.o.o.
RACE KOGO razvojni center
koroškega gospodarstva
d.o.o.

168.448,12

964.718,03

969.823,54

2.102.989,69

265.215,95

1.661.048,13

1.926.264,08

1.237.826,30

2.116.538,82

619.650,73
668.766,00

1.857.477,03
1.020.460,00

1.545.436,87
1.100.000,00

422.500,00

818.330,58

1.522.500,00

659.307,72

1.390.752,00

615.814,09

1.689.226,00

1.545.436,87

1.477.638,30
1.390.752,00

400.560,00

934.639,53

1.335.199,53

472.276,15

217.443,67

1.305.533,91

1.230.346,94

1.230.346,94

1.223.600,00

1.223.600,00

212.914,76

USOL, razvoj, proizvodnja in
inženiring, d.o.o.
MARK METAL, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.

905.750,69

1.118.665,45

1.101.995,00

1.101.995,00

173.346,93

886.707,01

1.060.053,94

403.856,83

240.123,75

327.347,70

937.192,50

ARCTUR Računalniški
5562325000
inženiring d.o.o.
6244734000

2.177.299,75

214.457,64

SILIKO proizvodno podjetje,
storitve in trgovina, d.o.o.

ZARJA EKOENERGIJA,
Proizvodnja in dobava
6014313000 toplotne energije iz
obnovljivih virov energije,
d.o.o., Semič
GORSKO TURISTIČNI
5279097000
CENTER KOPE d.o.o.
IN.Medica, podjetje za
3949117000 inovativne medicinske
sisteme d.o.o.

1.966.329,16

1.902.081,18

Javno podjetje Energetika
6250718000
Šentrupert d.o.o.
RAZVOJNI CENTER
JESENICE, družba za razvoj
6005756000
novih materialov in
tehnologij, d.o.o.

2.215.064,33

TopKo energija, proizvodnja
in distribucija toplotne

385.855,01

90

971.328,28
937.192,50

890.650,62

890.650,62

501.762,69

887.617,70

energije, d.o.o.

6427847000

VEPLAS RTM, proizvodnja in
razvoj d.o.o.

2245051000

REZIDENCA ČELIGO
gostinstvo in turizem d.o.o.

787.520,00

787.520,00

GREDIČ nepremičninska
družba d.o.o. - v stečaju

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

2224330000
3598837000
1482599000

1782215000

5624456000

5926475000

5013810000

5043212000

6184995000

813.408,65

Hotel CUBO, turizem in
gostinstvo, d.o.o.
BONA NEPREMIČNINE
družba za storitve in
trgovino d.o.o.
POŽARNI SISTEMI družba za
inženiring, trgovino, storitve
in gradbeništvo d.o.o.
HOTEL "JAKEC", TRIJE
KRALJI, HOTELSKE IN
REKREACIJSKE DEJAVNOSTI,
JOŽICA JUHART S.P.
ELRAD INTERNATIONAL
razvoj in proizvodnja
elektronskih naprav d.o.o.
KOMUNAPROJEKT družba
za projektiranje, urbanizem,
inženiring in posredovanje
d.d.
HELIOS Tovarna barv, lakov
in umetnih smol Količevo,
d.o.o.
FURLI ogrevanje,
vzdrževanje in druge
servisne dejavnosti d.o.o.

166.395,05

5399815000

5337151000

2010810000

326.648,53

JOHNSON CONTROLS NOVO
MESTO, podjetje za
proizvodnjo in trženje
notranje opreme za
avtomobile, d.o.o.
POLYCOM predelava
plastičnih mas in
orodjarstvo Škofja Loka
d.o.o.
GEBERIT proizvodnja,
proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.
odelo Slovenija, podjetje za
razvoj, proizvodnjo in
trženje avtomobilskih delov,
d.o.o.
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680.197,08

665.987,35

665.987,35

210.246,36

193.469,00

655.485,11

587.500,00

587.500,00

580.474,00

552.170,71

MAKOTER Proizvodnja
5504384000 embalaže, trgovina in
storitve d.o.o.

353.548,55

672.000,00

580.474,00

AVTO ŠKAFAR, prodaja in
servis vozil d.o.o.

687.356,08

672.000,00

251.769,75

CALCIT, proizvodnja
5033918000
kalcitnih polnil d.o.o.
BINST Instalacije in turizem
1853783000
d.o.o.

743.932,84

712.500,00

687.356,08

SAUBERMACHER SLOVENIJA
5432391000 storitve pri varstvu okolja,
trgovina in transport d.o.o.

1673491000

282.592,20

712.500,00

CARTHAGO proizvodnja
2211238000
avtodomov d.o.o.

5790298000

294.945,59

813.408,65

552.170,71

543.416,23

543.416,23

521.552,95

521.552,95
519.062,51

519.062,51

514.712,03

514.712,03

1858220000

Transport
(kopenski)

Transport (morski
promet)

305.020,00

510.005,00

54.796.703,25

GENSHIPPING
9999997000
CORPORATION, MONROVIA

917.670,00

917.670,00

LUCIJA SHIPPING COMPANY
LIMITED

219.414,00

219.414,00

9999998000

500.000,00

55.791.499,04

500.000,00

51.560.246,88

162.148.449,17

PRVI SKLAD, družba
3275442000
tveganega kapitala, d.o.o.

1.338.518,94

958.484,68

1.643.071,18

3.940.074,80

META Ingenium, družba
tveganega kapitala, d.o.o.

159.406,93

133.651,36

1.606.669,63

1.899.727,92

DTK MURKA, družba
tveganega kapitala, d.o.o.

955.500,00

416.500,00

171.500,00

1.543.500,00

STH VENTURES, družba
tveganega kapitala, d.o.o.

321.227,13

514.316,25

469.665,00

1.305.208,38

111.475,24

135.975,24

5.840.791,36

5.920.620,73

5.806.754,07

17.568.166,16

3.475.232,01

4.327.804,14

5.536.074,95

13.339.111,10

3.897.318,66

4.129.003,37

5.127.786,00

13.154.108,03

3.741.645,16

3.164.932,18

2.662.287,60

9.568.864,94

2.399.529,60

2.610.888,77

3.451.946,45

8.462.364,82

2.145.952,83

2.397.056,80

2.443.115,31

6.986.124,94

2.009.463,08

2.045.194,54

2.701.084,33

6.755.741,95

1.106.589,75

2.489.316,29

3.151.859,69

6.747.765,73

1.562.091,58

2.034.069,31

2.822.005,12

6.418.166,01

1.422.171,72

1.789.116,29

3.007.725,67

6.219.013,68

4.239.863,14

4.364.607,36

1.515.056,00

3.894.219,34

3718778000
3800512000

SCS, družba tveganega
3800466000
kapitala, d.o.o.
5915511000 MERKSCHA furnirnica d.o.o.
5705754000

1970321000

1993364000

5033730000

1695428000

Varstvo okolja

204.985,00

ŠUMER podjetje za
5761379000 proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.
Slovenske železnice Potniški promet, družba za
opravljanje prevoza
6017274000
potnikov v notranjem in
mednarodnem železniškem
prometu, d.o.o.

3719669000

Tvegani kapital

ORO 3 CNC proizvodnja in
trgovina d.o.o.

5015731000

3700054000

5025796000

1661531000

5226406000

5688337000

PETROL ENERGETIKA
proizvodnja in distribucija
energetskih medijev d.o.o.
MOJA ENERGIJA celovita
oskrba z energijo, družba za
proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.
PANVITA EKOTEH,
proizvodnja energije in
storitve d.o.o.
TERMOELEKTRARNA
TOPLARNA LJUBLJANA
d.o.o.
ECOS - storitve pri
varovanju okolja, d.o.o.
JAVNO PODJETJE
KOMUNALA TRBOVLJE
d.o.o.
SOENERGETIKA Gorenjske
elektrarne, Holding
Slovenske Elektrarne,
Domplan in Petrol, družba
za proizvodnjo elektrike in
toplote, d.o.o.
PETROL, Slovenska
energetska družba, d.d.,
Ljubljana
ENOS-ENERGETIKA, oskrba s
toplo vodo, paro, plinom in
elektriko, d.o.o., Jesenice
JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA
d.o.o.
ENERGETIKA - ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za
proizvodnjo in storitve na
področju energetike, d.o.o.

124.744,22

1.032.214,65
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1.346.948,69

247.450,48

1658298000

GORENJSKE ELEKTRARNE,
proizvodnja elektrike, d.o.o.

HRMENTUM, družba za
pridobivanje električne
3664945000 energije, proizvodnjo,
posredništvo, trgovino in
storitve d.o.o.-v stečaju
2010593000
5015545000
5107199000

3272761000

E 3, ENERGETIKA,
EKOLOGIJA, EKONOMIJA,
d.o.o.
SNAGA Javno podjetje
d.o.o.
Javno podjetje Energetika
Maribor d.o.o.
BIOPLIN GJERKEŠ,
PROIZVODNJA IN
DISTRIBUCIJA ENERGIJE,
BRANKO GJERKEŠ S.P. - v
stečaju

942.827,29

1.178.916,48

1.466.365,71

3.588.109,48

2.236.976,74

689.939,76

572.518,49

3.499.434,99

910.499,90

1.136.214,72

1.407.556,06

3.454.270,68

1.278.913,09

1.254.742,76

838.071,28

3.371.727,13

1.479.201,96

1.548.353,57

3.027.555,53

1.809.705,46

1.061.288,37

2.870.993,83

5904013000 ESOL lesna predelava d.o.o.
BIO PLINARNA, BRANKO
ARNUŠ s.p.
BIOPLIN ŠIJANEC,
PROIZVODNJA IN
3525724000 DISTRIBUCIJA ENERGIJE,
ROBERT ŠIJANEC s.p. - v
stečaju
BIOPLIN SKUPINA, družba za
3788458000
proizvodnjo bioplina, d.o.o.

1.220.186,65

1.622.104,13

2.842.290,78

997.008,98

784.022,71

809.831,30

2.590.862,99

1.141.951,08

1.185.049,56

147.181,56

2.474.182,20

3615766000

1.450.626,31

981.612,10

UNIOR Kovaška industrija
5042437000
d.d.

752.912,69

691.034,12

968.650,31

2.412.597,12

BPT naložbe, energetika,
5033268000
nepremičnine d.o.o.

315.210,92

726.998,72

1.027.344,60

2.069.554,24

TOP ENERGIJA celovita
oskrba z energijo, družba za
2214270000
proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.

624.497,75

669.882,46

735.475,17

2.029.855,38

PP ENERGIJA, proizvodnja
3595650000
električne energije d.o.o.

198.846,83

1.042.726,83

782.431,64

2.024.005,30

164.780,60

748.102,35

1.084.440,43

1.997.323,38

526.216,00

601.685,61

811.696,17

1.939.597,78

1.909.923,84

1.909.923,84

5584060000

1708503000

6335055000

3686892000

5757525000

3275914000

SILKEM proizvodnja zeolitov
d.o.o.
OVEN ELEKTRO MARIBOR,
proizvodnja elektrike in
obnovljivi viri energije
Elektro Maribor, d.o.o.
ENERGIJA IN OKOLJE,
družba za napredne
energetske in okoljske
rešitve, d.o.o.
TOPSOL, druge inženirske
dejavnosti in tehnično
svetovanje d.o.o.
BISTRICA, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica
MEGAENERGIJA
proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o.

BISOL PVPP 2, proizvodnja,
3784037000
prodaja in storitve, d.o.o.
5043611000

599.003,24

659.302,74

608.234,40

1.866.540,38

602.084,89

734.396,98

498.368,16

1.834.850,03

230.461,70

584.878,58

1.011.384,53

1.826.724,81

661.337,58

557.656,81

546.581,23

1.765.575,62

1.702.526,66

1.702.526,66

486.368,80

1.684.281,09

KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto

BISOL PVPP 3, proizvodnja,
3836380000
prodaja in storitve, d.o.o.

656.966,35
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2.432.238,41

540.945,94

3637255000

AKTIVA GEN energetske
rešitve d.o.o.

BISOL PVPP 6, proizvodnja,
3939693000
prodaja in storitve, d.o.o.
ZE SOLAR 1, družba za
6137814000 proizvodnjo električne
energije, d.o.o.
PANONICA ENERGETIKA
3391744000 d.o.o., družba za energijo,
posredništvo in trgovino
BLAGOVNO TRGOVINSKI
5068681000
CENTER d.d.
3582574000 VIPA NALOŽBE d.o.o.
TEP-Solar solarna energija
3904172000
d.o.o.
ISKRA, elektro in
5185726000
elektronska industrija, d.d.
3626997000

ENERVE proizvodnja
električne energije d.o.o.

TASOLAR, oskrba z energijo,
3541673000
investicije in storitve d.o.o.
PLINPROM, proizvodnja
6303196000
elektrike, d.o.o.
FRUMA trgovina,
2254352000 posredništvo, nepremičnine
in investicije, d.o.o.
3772829000
6334938000

5567700000

5479355000

3648885000

3724794000

3721582000

5389739000

5454484000

3883990000
1992414000
5005647000

3694461000

3SOLAR, proizvodnja
električne energije, d.o.o.

366.529,46

653.104,93

647.439,64

1.667.074,03

429.286,84

615.374,21

607.342,53

1.652.003,58

826.116,29

800.854,56

1.626.970,85

361.630,48

218.964,60

912.444,03

1.493.039,11

398.675,67

442.203,39

475.790,25

1.316.669,31

291.509,29

528.741,93

482.513,69

1.302.764,91

497.339,68

405.574,37

385.997,07

1.288.911,12

451.648,50

433.230,76

400.661,15

1.285.540,41

398.147,55

419.900,68

432.213,82

1.250.262,05

458.574,15

403.413,33

382.711,30

1.244.698,78

388.591,27

804.793,89

1.193.385,16

319.770,28

409.920,09

432.030,91

1.161.721,28

424.767,47

369.594,11

365.539,57

1.159.901,15

166.287,82

991.786,87

1.158.074,69

326.429,04

399.969,17

402.057,04

1.128.455,25

420.528,79

363.503,45

342.281,60

1.126.313,84

817.840,97

307.618,60

405.859,80

344.212,02

337.599,66

1.087.671,48

394.952,80

343.930,29

329.976,38

1.068.859,47

573.563,69

480.491,40

264.727,55

338.394,44

415.820,53

1.018.942,52

363.267,03

330.300,97

318.360,54

1.011.928,54

148.863,78

385.595,84

461.538,58

995.998,20

341.090,34

318.032,27

326.485,70

985.608,31

368.207,41

321.531,12

287.944,97

977.683,50

242.769,16

732.780,52

975.549,68

PULVEREM, posredništvo,
storitve in svtovanje d.o.o.
KRAJCARCA Proizvodnja in
prodaja električne energije
d.o.o.
IMPOL-MONTAL podjetje za
projektiranje, izdelavo in
montažo d.o.o.
BIOPLIN VARGAZON, družba
za proizvodnjo bioplina,
d.o.o.
C & G ENERGIJA,
proizvodnja električne
energije, d.o.o.
VESOL, družba za
proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o.
GORICA LEASING d.o.o.
Nova Gorica - Skupina Nove
KBM - v likvidaciji
OMAHEN-TRANSPORT
podjetje za prevoz, trgovino
in predelavo, d.o.o.
PETSOLAR, oskrba z
energijo, investicije in
storitve, d.o.o.
HOFER trgovina na drobno
d.o.o.
KOTO proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana
ELDES 1, proizvodnja
električne energije d.o.o.

ENERGEN, energetske
2048078000
storitve, d.o.o.
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1.125.459,57

1.054.055,09

VIPAP VIDEM KRŠKO
5971101000 proizvodnja papirja in
vlaknin d.d.

974.128,87

974.128,87

285.227,24

281.255,26

927.352,61

210.689,49

399.840,38

313.119,40

923.649,27

304.209,10

279.499,87

286.901,55

870.610,52

289.819,83

281.620,09

289.874,86

861.314,78

147.121,22

698.095,41

845.216,63

249.918,22

344.175,90

811.235,49

229.615,51

580.983,91

810.599,42

209.910,38

293.646,61

295.975,01

799.532,00

293.550,31

215.923,60

278.664,59

788.138,50

408.950,77

349.559,23

189.812,15

272.993,07

295.579,29

758.384,51

158.779,93

592.769,18

751.549,11

BISOL PVPP 1, proizvodnja,
3783715000
prodaja in storitve, d.o.o.

360.870,11

PROSOLAR, projektiranje,
6051634000 gradnje in proizvodnja
d.o.o.
3941272000

BISOL PVPP 5, proizvodnja,
prodaja in storitve, d.o.o.

SOLPRO, investiranje in
3962512000 svetovanje, vzdrževanje
sončnih elektrarn, d.o.o.
ISKRA, ENERGETIKA, STROJI
IN VZDRŽEVANJE, podjetje
5045070000 za energetiko, izdelavo in
vzdrževanje strojev, naprav
in opreme d.d., Kranj
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE
5277513000 ENERGIJE, DRAGO ŠOLAR
S.P.
Eltec Petrol, družba za
5374227000 energetske in okoljske
rešitve d.o.o.
6003834000

217.141,37

BISOL PVPP 9, proizvodnja,
prodaja, storitve, d.o.o.

TOPLARNA ŽELEZNIKI,
5433215000 proizvodnja in distribucija
toplotne energije, d.o.o.
INVEST STORITVE
2302136000
energetika d.o.o.
KNEŠCA d.o.o. Proizvodnja
5617383000 električne energije, Kneža
78, Most na Soči
GGE družba za izvajanje
6003079000
energetskih storitev, d.o.o.

758.510,00

ELDES 3, proizvodnja
3972216000
električne energije d.o.o.

278.093,68

248.337,10

223.429,17

749.859,95

BISOL PVPP 8, proizvodnja,
6003826000
prodaja in storitve, d.o.o.

197.153,06

270.598,36

266.802,67

734.554,09

314.852,87

414.894,14

729.747,01

Zeleni biser, Proizvodnja
6273459000 električne energije iz
obnovljivih virov, d.o.o.
TRGOVINA IN
3070891000 POSREDNIŠTVO, DOM=EN
DOMEN JURŠA S.P.
2034182000

727.335,30

BIOENERG obnovljivi viri
energije d.o.o. - v stečaju

ENERGOLES BOHOR,
3507858000 proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.
BJ SOLAR PVKU, inženiring,
6172539000 izgradnja sončnih elektraren
in investicije, d.o.o.
3886662000

ELDES 2, proizvodnja
električne energije d.o.o.

382.234,50

333.457,03

181.951,55

197.711,29

308.818,33

688.481,17

335.844,86

341.753,72

677.598,58

219.736,52

197.146,57

669.403,21

299.251,57

359.271,98

658.523,55

234.164,43

229.697,75

651.472,31

319.642,55

323.388,72

643.031,27

252.520,12

AM kapital in posredništvo,
3297420000
d.o.o.
3836835000

BISOL PVPP 4, proizvodnja,
prodaja in storitve, d.o.o.

187.610,13

ŠESTSOLAR, oskrba z
3979750000 energijo, investicije in
storitve, d.o.o.
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727.335,30
715.691,53

KREATIV ART CRYSTAL
ROGAŠKA podjetje za
1562924000
proizvodnjo, obrt, trgovino
in storitve, d.o.o.
ACRONI, podjetje za
5688418000 proizvodnjo jekla in jeklenih
izdelkov d.o.o.
3734587000

279.729,23

MASOL INVEST, investiranje
v sončne elektrarne, d.o.o.

362.330,48

642.059,71

633.487,14

633.487,14

228.298,58

204.962,08

199.119,68

632.380,34

Elektro Ljubljana OVE,
inženiring s področja
1702203000
obnovljivih virov energije,
d.o.o.

239.340,56

191.764,12

196.130,73

627.235,41

FITOSOL, proizvodnja
električne energije, d.o.o.

143.659,59

221.592,84

259.760,49

625.012,92

EKOD, trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o.

233.543,53

202.983,42

3693163000
5796750000

186.319,11

622.846,06

5064716000 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

621.734,47

621.734,47

TANIN SEVNICA Kemična
5033675000
industrija d.d.

619.896,12

619.896,12

SONČNA ELEKTRARNA BAH,
6011756000 PROIZVODNJA ELEKTRIKE
DRAGICA BAH S.P.
CELJSKI SEJEM družba za
organiziranje in prirejanje
5159636000
sejmov, športnih in kulturno
zabavnih prireditev d.d.
GORENJE gospodinjski
5163676000
aparati, d.d.
6024025000

3825566000

3639967000
5950619000
5044405000
6111866000

BTE 5, proizvodnja
električne energije, d.o.o.
SOL PV 2, proizvodnja in
prodaja električne energije,
d.o.o.
TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO
ENERGIJO, EGRO-GROBIN
IVAN s.p.
Lafarge Cement, d.o.o.,
Trbovlje
SAVSKE ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.

228.849,30

199.866,64

187.717,55

616.433,49

226.527,72

186.054,50

187.907,69

600.489,91

239.304,67

130.641,81

229.917,03

599.863,51

102.862,87

313.957,78

174.018,43

590.839,08

311.032,07

274.883,77

585.915,84

190.686,05

169.686,95

580.849,61

579.335,98

579.335,98

189.588,06

180.088,60

576.085,95

295.329,65

280.709,62

576.039,27

220.476,61

206.409,29

BISOL PVPP 11, proizvodnja,
prodaja, storitve, d.o.o.

HTZ Harmonija tehnologije
1470647000 in znanja, invalidsko
podjetje, d.o.o. Velenje

137.258,27

210.721,53

210.214,16

558.193,96

VAGA NEP nepremičninska
dejavnost d.o.o.

211.608,40

173.007,15

172.636,57

557.252,12

211.065,96

345.444,72

556.510,68

555.889,02

555.889,02

2337819000

BIRINGSOL 1, oskrba z
6064256000 energijo, investicije in
storitve, d.o.o.
KNAUF INSULATION, d.o.o.,
5591503000 industrija termičnih izolacij,
Škofja Loka
5913969000

BVI proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.

187.046,74

193.708,61

544.282,73

BJ SOLAR, inženiring,
3974413000 izgradnja sončnih elektraren
in investicije, d.o.o.

163.527,38

289.912,54

250.664,69

540.577,23

BISOL PVPP 12, proizvodnja,
6111874000
prodaja, storitve, d.o.o.

270.057,80

264.541,40

534.599,20
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VRATA DERŽIČ, izdelovanje
5513777000 požarnih vrat, DERŽIČ
RUDOLF S.P.
EVROKREDIT, družba za
3469000000 svetovanje, storitve in
posredništvo, d.o.o.
6010024000

182.785,44

175.485,42

533.255,82

108.253,57

218.264,79

204.727,91

531.246,27

273.192,75

253.135,10

526.327,85

155.975,40

162.190,06

518.877,99

252.407,28

263.871,28

516.278,56

285.113,25

228.543,16

513.656,41

511.169,20

511.169,20

510.542,73

510.542,73

166.316,97

334.003,44

500.320,41

SC1, proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.

ENERGOVAT inženiring
2091216000
d.o.o.
6088589000

174.984,96

200.712,53

KOPS ENERGIJA, energetske
rešitve, d.o.o.

SONČNA ELEKTRARNA
3357503000 DOLAR, energetika in
storitve, d.o.o.
KOLIČEVO KARTON
5033691000
Proizvodnja kartona, d.o.o.
ADRIAPLIN, Podjetje za
5865379000 distribucijo zemeljskega
plina d.o.o. Ljubljana
Elgo Energija, podjetje za
6164722000 gradbeništvo in proizvodnjo
električne energije d.o.o.
HTZ Harmonija tehnologije
1470647000 in znanja, invalidsko
podjetje, d.o.o. Velenje

7.736.272,19

7.408.333,18

6.973.917,52

22.118.522,89

GORENJE I.P.C., Invalidsko
5498449000
podjetniški center, d.o.o.

3.709.235,30

3.801.020,06

4.013.099,55

11.523.354,91

PAPIR SERVIS d.o.o., Družba
5226236000
za ravnanje z odpadki

2.891.747,88

2.748.811,67

1.815.602,69

7.456.162,24

5.343.404,37

5.343.404,37

1.879.313,08

3.127.474,66

5.006.787,74

2.241.432,93

1.887.528,98

863.628,16

4.992.590,07

1.482.435,39

1.341.261,72

1.364.152,88

4.187.849,99

691.319,46

1.029.026,31

1.692.463,31

3.412.809,08

1.396.174,52

1.440.557,77

864.814,42

994.909,38

962.990,30

2.822.714,10

973.195,89

819.473,97

757.083,06

2.549.752,92

704.466,30

828.468,85

801.258,34

2.334.193,49

760.422,13

779.262,95

698.538,57

2.238.223,65

600.175,96

599.461,81

958.258,39

2.157.896,16

5824290000 SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
2054485000
5389275000

5918707000

Zaposlovanje
5475236000

5300231000
5919835000

Mercator IP, invalidsko
podjetje d.o.o.
SET Podjetje za
usposabljanje invalidov
d.o.o.
LUKA KOPER INPO invalidsko podjetje, d.o.o.,
gradbeništvo, proizvodne in
druge storitve v kopenskem
in vodnem prometu,
invalidska dejavnost.
ŽELVA podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o. Ljubljana
POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
ASCOM - proizvodnja drsnih
obročev in komutatorjev
d.o.o

SINET podjetje za storitve in
5763169000
proizvodnjo d.o.o.
TURNA proizvodnja in
2320339000
trgovina d.o.o.
HIDRIA - IP, d.o.o., družba
1814443000 za proizvodnjo izolacijskih
izdelkov, Tolmin
ZIP CENTER podjetje za
proizvodnjo, storitve,
5925142000 usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
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2.836.732,29

5183472000

1199781000

5580960000

6017177000

5644518000

5938104000

5518679000

5794862000
5317843000

1469266000

5050391000

BIROGRAFIKA BORI
Invalidsko podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
SUZ, d.o.o., Proizvodnja in
storitve, IP
AKUSTIKA GROUP, družba
za gospodarsko razvojno in
organizacijsko upravljanje
podjetij, d.o.o.
Slovenske železnice Infrastruktura, družba za
upravljanje in vzdrževanje
železniške infrastrukture ter
vodenje železniškega
prometa, d.o.o.
TINDE, Trebanjsko
invalidsko podjetje d.o.o.
Trebnje
RECINKO, družba za
proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., Kočevje
REVITAL podjetje za
pridelovanje in prodajo
vrtnin ter urejanje okolja
d.o.o.
AKTIVA TS, storitveno
podjetje d.o.o.
INDE invalidske delavnice
Sevnica d.o.o.
ARCONT IP, proizvodnja
oken in podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
BODOČNOST podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev
invalidov Maribor d.o.o.

717.862,40

709.070,77

716.751,09

2.143.684,26

669.498,78

602.978,11

799.623,67

2.072.100,56

721.618,25

701.675,07

629.224,72

2.052.518,04

1.167.300,32

382.902,95

411.500,60

1.961.703,87

156.749,03

325.674,32

1.415.349,01

1.897.772,36

735.517,46

589.913,18

571.958,47

1.897.389,11

457.950,56

455.525,74

914.221,80

1.827.698,10

403.546,17

505.232,60

750.291,14

1.659.069,91

676.394,65

546.799,33

433.033,65

1.656.227,63

737.544,73

863.460,55

1.601.005,28

562.152,04

590.385,17

1.590.894,59

757.689,79

795.967,07

1.553.656,86

504.698,95

549.164,33

493.071,31

1.546.934,59

369.148,77

606.567,34

547.913,26

1.523.629,37

465.493,02

526.986,60

505.360,59

1.497.840,21

481.510,35

482.772,00

464.494,61

1.428.776,96

328.100,47

363.997,81

670.699,24

1.362.797,52

277.113,45

395.581,14

666.885,77

1.339.580,36

450.270,31

414.817,85

442.299,18

1.307.387,34

481.447,79

423.359,94

389.612,55

1.294.420,28

438.357,38

ETI PROPLAST, plastika,
1195352000
orodja in naprave, d.o.o.
5498325000

5405645000

2124912000

5921210000

5821797000

5914809000

2267446000
5284538000

LEVAS zaposlovanje in
usposabljanje invalidov
Krško d.o.o.
INO grafično podjetje za
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
ZAVOD DETEL, zavod za
usposabljanje in
zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov
MUFLON, družba za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
SICO, Podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
SAVA MEDICAL IN
STORITVE, podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
INTOS invalidsko podjetje
d.o.o.
INDE, SALONIT ANHOVO
Podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.o.o.
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5881447000 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

1.285.485,89

TCR INPRO Invalidsko,
2271265000 proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

566.243,70

258.697,16

5904013000 ESOL lesna predelava d.o.o.

570.114,67

627.270,02

1933884000

5789265000

1853678000

2040158000

5939780000
1451332000

TAB-IPM logistika, plastika
in storitve d.o.o.
VARGAS-AL družba za
fizično-tehnično in
protipožarno varovanje
premoženja, trgovino in
servis d.o.o.
DOMEL IP Invalidsko
podjetje, d.o.o.
ELEKTROMATERIAL IPO,
Družba za proizvodnjo
elektroinstalacijskega
materiala, usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
GID gozdarsko invalidska
družba d.o.o.
INVALIDSKO PODJETJE
POSOČJE d.o.o.

263.812,90

BSH Hišni aparati I.D.
5467748000
INVALIDSKA DRUŽBA, d.o.o.
5914850000
5042437000

5542421000

1253867000

3575675000

5891337000
1864947000
5063345000
1512030000

5966698000

419.262,33

1.244.203,19
1.197.384,69

931.897,01

1.195.709,91

745.252,50

446.723,34

1.191.975,84

426.054,58

493.776,12

269.437,72

1.189.268,42

349.455,16

370.952,47

438.797,16

1.159.204,79

291.243,02

459.835,54

336.339,57

1.087.418,13

537.903,85

524.206,98

1.062.110,83

389.362,42

370.930,61

1.051.710,86

597.229,37

1.016.141,68

480.359,32

1.012.714,67

291.417,83

INTES STORITVE invalidsko
podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o.
UNIOR Kovaška industrija
d.d.
SALOMON d.o.o., podjetje
za zaposlovanje invalidov,
proizvodnjo, posredovanje
in storitve Ljubljana
IP RIBNICA, družba za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
MOST LJUBLJANA,
proizvodnja in storitve, d. o.
o.
FORTUNA-PIL storitve,
proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Trbovlje
I.P.Č. čistilni in knjigovodski
servis d.o.o.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d.
ISKRA IP Invalidsko podjetje
d.o.o.
CENTERKONTURA družba za
svetovanje, socialni razvoj,
usposabljanje in založništvo,
d.o.o., Ljubljana

1.285.485,89

418.912,31
532.355,35

513.694,34

489.202,56

1.002.896,90

584.621,90

390.541,04

975.162,94

238.175,68

329.748,02

389.648,97

957.572,67

389.855,26

316.323,37

235.829,46

942.008,09

322.723,05

254.737,66

324.086,57

901.547,28

542.578,48

171.666,28

180.348,90

894.593,66

323.609,43

253.731,59

288.466,79

865.807,81

265.190,50

248.842,38

330.597,70

844.630,58

5301971000 Sava Turizem d.d.

563.181,91

140.523,63

130.188,15

833.893,69

SNEŽNIK SINPO Proizvodnja,
5869498000
storitve in trgovina, d.o.o.

274.972,26

264.743,45

293.882,62

833.598,33

444.230,19

191.093,50

197.026,70

832.350,39

250.856,37

270.001,18

287.541,12

808.398,67

422.808,79

806.548,48

TERME KRKA, zdraviliške,
5600120000 turistične in gostinske
storitve, d.o.o., Novo mesto
STRUC-EKOING, podjetje za
storitvene dejavnosti in
5763878000
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
PGP INDE, proizvodnja
1194755000
podplatov, d.o.o.

383.739,69
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PERUTNINA PTUJ reja
perutnine, proizvodnja
5141966000 krmil, perutninskega mesa
in izdelkov, trgovina in
storitve d.d.
DOBROVITA Družba za
usposabljanje in
5695201000
zaposlovanje invalidov
d.o.o.

284.011,77

265.591,19

250.746,00

800.348,96

263.060,82

257.657,29

277.880,52

798.598,63

ZAPOSLITVENI CENTER
JADRO družba za socialne
2159465000 dejavnosti, proizvodnjo,
trgovino, poslovne storitve
in druge storitve d.o.o.

213.443,48

227.666,08

353.322,94

794.432,50

ZAVOD KEKEC, zavod za
usposabljanje in
2270161000 zaposlovanje invalidov in
drugih težje zaposljivih
oseb, Maribor

166.353,93

209.727,50

407.740,98

783.822,41

5014018000 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

290.614,78

223.043,64

267.309,15

780.967,57

399.011,55

377.055,86

192.591,73

221.394,87

352.742,80

766.729,40

235.966,76

228.821,08

284.835,98

749.623,82

735.494,89

735.494,89

212.347,76

259.597,56

728.149,65

341.788,38

386.255,09

728.043,47

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
5156700000 INVALIDSKO ZAVAROVANJE
SLOVENIJE
PRO ČIS-TEAM podjetje za
1763482000 čiščenje, inženiring, storitve
d.o.o.
UNIDEL podjetje za
zaposlovanje in
5764769000
usposabljanje invalidnih
oseb d.o.o.
1787080000

IP INLES d.o.o., družba za
usposabljanje invalidov

AKRON d.o.o., podjetje za
svetovanje, marketing,
inženiring, proizvodnjo,
5291887000
komercialno posredovanje
ter promet blaga na debelo
in drobno

256.204,33

OZARA storitveno in
1462393000
invalidsko podjetje d.o.o.
5478359000

6017231000

5533473000

5443148000

1263145000

MLM-STORITVE d.o.o.- v
stečaju
Slovenske železnice Tovorni promet, družba za
opravljanje prevoza blaga v
notranjem in
mednarodnem železniškem
prometu, d.o.o.
CETIS-GRAF, podjetje za
zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Celje
VARNOST INPOD invalidsko,
proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.
CELJSKE MESNINESTORITVE proizvodnja in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.

776.067,41

721.876,86

397.558,33

162.861,85

155.419,17

715.839,35

387.088,16

177.271,26

144.274,67

708.634,09

706.747,97

706.747,97

237.537,34

249.200,41

702.777,16

312.421,09

383.283,95

695.705,04

350.455,83

344.020,07

694.475,90

301.963,73

669.760,14

216.039,41

3587550000 Zaposlitveni center Zarja
PALOMA PIS družba za
1189484000 proizvodnjo in storitve
d.o.o.
LITI podjetje za
zaposlovanje in
5858658000
usposabljanje invalidov
d.o.o.

367.796,41
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721.876,86

1254294000

IPIL, invalidsko podjetje
Ilirska Bistrica d.o.o.

407.330,85

CINKARNA Metalurško5042801000 kemična industrija Celje,
d.d.
NOVA KREDITNA BANKA
5860580000
MARIBOR d.d.

651.761,36

Marles PSP, proizvodnja
1614916000
stavbnega pohištva d.o.o.

5942918000

5761328000

5557399000

5567670000

1201956000

5929148000

5496420000

5231698000

5003563000

GG-INPO podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
TALUM IZPARILNIKI,
proizvodnja izparilnih plošč,
lesenih in drugih izdelkov,
storitve in trgovina d.o.o.
TIM SVETLOBA invalidsko
podjetje d.o.o.
KODEL, podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
LIVARNA TITAN, livarna z
obdelavo, d.o.o.
MONTER DRAVOGRAD
STORITVE podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
LOKATEKS, podjetje za
zaposlovanje invalidov,
d.o.o. Škofja Loka
ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
MERKUR - trgovina in
storitve, d.d. - V STEČAJU

ŽITO prehrambena
5391814000
industrija, d.d.
GOODYEAR DUNLOP SAVA
1196367000 TIRES, proizvodnja
pnevmatik, d.o.o.
1195557000

5337402000

3390209000

2170566000

346.918,17

299.462,40

646.380,57

264.447,53

352.066,48

616.514,01

230.160,58

201.537,58

181.349,60

613.047,76

164.474,85

216.676,85

226.425,45

607.577,15

402.774,53

203.831,26

177.636,49

183.268,42

232.844,17

593.749,08

202.985,86

135.016,15

249.910,70

587.912,71

377.973,71

208.354,39

606.605,79

586.328,10

575.513,30

575.513,30

262.068,52

155.740,11

138.266,12

556.074,75

248.382,77

164.650,84

140.786,44

553.820,05

162.308,53

284.370,06

STEKLARSKI HRAM trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o.
231.274,00

CENTER ISI invalidsko
podjetje, d.o.o.
MEBLO KOVINOPLASTIKA
STORITVE, družba za
zaposlovanje invalidov in
opravljanje storitev d.o.o.
Wolford proizvodnja in
trgovina d.o.o.
OZARA ZAPOSLITVENI
CENTER, proizvodnja,
trgovina, posredništvo,
d.o.o.

213.897,12

258.657,92

179.549,27

193.811,82

168.010,85

354.053,34

143.694,49

203.435,23

5865824000 SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.

413.597,66

ZAVOD DETEL PTUJ, zavod
za usposabljanje in
3639070000
zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov

134.756,83
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662.366,36

651.761,36

551.901,09

5473039000 LIVARNA VUZENICA d.o.o.
5308640000

255.035,51

179.782,33

551.901,09

100.981,87

547.660,46

547.259,32

547.259,32

101.718,92

546.890,04

275.264,66

533.922,58

160.081,14

533.442,23
522.064,19

170.801,10

517.930,82

101.933,21

515.530,87

194.213,13

508.752,29

ZAVOD DETEL MURSKA
SOBOTA, zavod za
3639789000 usposabljanje in
zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov
REVOZ podjetje za
proizvodnjo in
5405084000
komercializacijo
avtomobilov d.d.

246.791,74

181.733,56

508.743,29

253.870,35

500.662,09

19.727.626,28

18.682.142,22

18.732.253,06

57.142.021,56

KMETIJSKO GOZDARSKA
1332848000
ZBORNICA SLOVENIJE

13.978.551,46

11.988.539,49

12.508.569,75

38.475.660,70

UNIVERZA V LJUBLJANI,
1627139000
VETERINARSKA FAKULTETA

5.018.788,22

5.590.891,29

5.323.379,14

15.933.058,65

KOTO proizvodno in
5005647000 trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

2.208.035,70

2.061.112,92

2.140.289,58

6.409.438,20

UNIVERZA V LJUBLJANI,
1626914000
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

955.304,33

794.188,17

915.914,54

2.665.407,04

812.463,41

679.799,83

746.768,47

2.239.031,71

563.206,99

538.048,24

580.857,74

1.682.112,97

304.644,30

265.937,28

266.290,26

836.871,84

101.292,63

699.221,01

5051673000
5949319000
5150957000

KMETIJSKI INŠTITUT
SLOVENIJE
GOZDARSKI INŠTITUT
SLOVENIJE
VETERINARSKA PRAKSA
TENETIŠE, D.O.O.
MLEKARNA CELEIA,
mlekarstvo in sirarstvo,
d.o.o.

597.928,38

LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.d.

624.771,06

VETERINARSKA
1214578000 AMBULANTA PERUTNINA
PTUJ veterinarstvo d.o.o.

289.527,99

317.628,57

607.156,56

197.340,04

189.347,62

187.075,09

573.762,75

210.788,45

150.684,98

209.619,29

571.092,72

193.575,86

142.311,38

216.303,44

552.190,68

283.895,75

230.952,71

514.848,46

135.122,05

739.877,95

875.000,00

5048257000

VETERINARSKA BOLNICA
1253441000
SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.
5150426000

VETERINARSKA POSTAJA
ŠMARJE PRI JELŠAH d.o.o.

VETERINA NOVO MESTO
1271407000
d.o.o.
5048869000

Frutarom Etol Tovarna
arom in eteričnih olj d.o.o.

DELAMARIS KAL,
6088791000 proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

Ribištvo

175.289,11

ZAVOD ZA GOZDOVE
5786380000
SLOVENIJE Ljubljana

5055431000

Kmetijstvo

151.720,62

POSLOVNE STORITVE, TINA
6092071000
CERKVENIK S.P.

234.475,85

RIBA, ribištvo na morju,
5540542000
d.o.o, Izola

290.097,12

1966588000

RIBIŠTVO-ŠKOLJKARSTVO
MITJA PETRIČ S.P.

624.771,06

363.311,10

597.786,95
290.097,12
112.534,45
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112.534,45

Tabela P6:

Regija

Največji prejemniki pomoči po regijah v letih 2012, 2013 in 2014, v EUR
Matična
št.
5860571000

NOVA LJUBLJANSKA
BANKA d.d., Ljubljana

2013

382.859.102,45 1.551.182.454,69

2014

Skupaj

171.547,94 1.934.213.105,08

5026024000 ABANKA VIPA d.d.

348.059.508,69 243.050.161,99

591.109.670,68

5777011000 Factor banka d.d.

323.000.000,00

323.000.000,00

Slovenske železnice Potniški promet, družba
za opravljanje prevoza
6017274000 potnikov v notranjem in
mednarodnem
železniškem prometu,
d.o.o.
ZAVOD ZA GOZDOVE
5786380000
SLOVENIJE Ljubljana
1332848000

1627139000

1507664000

5085063000
5033730000

OSREDNJE
SLOVENSKA

2012

Popolno ime

5025796000
1313517000
5226236000

5005647000

5051606000

5185726000
5824290000
2054485000
5389275000

5226406000

3275442000

KMETIJSKO GOZDARSKA
ZBORNICA SLOVENIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI,
VETERINARSKA
FAKULTETA
GVO, gradnja in
vzdrževanje
telekomunikacijskih
omrežij, d.o.o.
UNIVERZA V LJUBLJANI
TERMOELEKTRARNA
TOPLARNA LJUBLJANA
d.o.o.
PETROL, Slovenska
energetska družba, d.d.,
Ljubljana
FMC, Sistemski
Integrator d.o.o.
PAPIR SERVIS d.o.o.,
Družba za ravnanje z
odpadki
KOTO proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana
INSTITUT JOŽEF STEFAN
V angl.jeziku: Jožef
Stefan Institute,
Ljubljana, Slovenia
ISKRA, elektro in
elektronska industrija,
d.d.
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Mercator IP, invalidsko
podjetje d.o.o.
SET Podjetje za
usposabljanje invalidov
d.o.o.
JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA
d.o.o.
PRVI SKLAD, družba
tveganega kapitala,
d.o.o.

54.894.107,45

55.800.495,59

51.566.909,88

162.261.512,92

19.727.626,28

18.683.498,34

18.732.253,06

57.143.377,68

13.978.551,46

11.988.539,49

12.508.569,75

38.475.660,70

5.018.788,22

5.590.891,29

5.323.379,14

15.933.058,65

13.800.496,09

1.147.213,90

3.068.999,52

3.094.565,94

2.891.375,82

9.054.941,28

2.444.066,08

2.779.250,32

3.451.946,45

8.675.262,85

2.388.004,03

2.874.658,19

3.140.837,73

8.403.499,95

6.524.962,93

1.435.785,16

2.891.747,88

2.748.811,67

1.833.265,28

7.473.824,83

2.549.126,04

2.394.145,19

2.481.775,28

7.425.046,51

2.650.933,07

2.979.813,15

1.673.940,68

7.304.686,90

2.742.883,12

3.752.269,91

2.241.432,93
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7.960.748,09

445.977,81

6.941.130,84

5.343.404,37

5.343.404,37

1.879.313,08

3.127.709,86

5.007.022,94

1.887.528,98

863.628,16

4.992.590,07

4.239.863,14

4.364.607,36

1.643.071,18

3.940.074,80

124.744,22

1.338.518,94

14.947.709,99

958.484,68

5475236000

5015545000
1626914000
5300231000
2161621000
5055431000

5035945000

5841674000

5043212000

5362038000

5183472000

5294401000

5580960000

ŽELVA podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o. Ljubljana
SNAGA Javno podjetje
d.o.o.
UNIVERZA V LJUBLJANI,
BIOTEHNIŠKA
FAKULTETA
POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.

691.319,46

1.030.426,31

1.692.463,31

3.414.209,08

1.278.913,09

1.262.442,76

839.222,29

3.380.578,14

1.286.862,88

1.058.024,91

989.702,92

3.334.590,71

1.399.549,61

1.448.105,90

864.134,80

947.960,95

914.504,70

2.726.600,45

832.776,79

780.702,82

937.162,60

2.550.642,21

2.514.669,22

2.514.669,22

COSYLAB, laboratorij za
kontrolne sisteme, d.d.
KMETIJSKI INŠTITUT
SLOVENIJE
HELLA SATURNUS
SLOVENIJA, proizvodnja
svetlobne opreme za
motorna in druga vozila,
d.o.o.
VERTIGO zavod za
kulturne dejavnosti,
Ljubljana
HELIOS Tovarna barv,
lakov in umetnih smol
Količevo, d.o.o.
GRADNJA
TELEKOMUNIKACIJSKIH
OMREŽIJ, MONTAŽA IN
VZDRŽEVANJE
INŠTALACIJ IGOR KAJTNA
S.P.
BIROGRAFIKA BORI
Invalidsko podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
MEDIS, farmacevtska
družba, d.o.o.
AKUSTIKA GROUP,
družba za gospodarsko
razvojno in
organizacijsko
upravljanje podjetij,
d.o.o.

1.065.047,86

764.452,17

573.138,50

2.402.638,53

228.604,87

1.893.895,23

139.561,25

2.262.061,35

1.770.174,57

450.000,00

717.862,40

709.070,77

716.751,09

2.143.684,26

1.014.387,53

800.196,41

289.028,08

2.103.612,02

727.286,28

720.163,68

654.212,72

2.101.662,68

HOLDING SLOVENSKE
1662970000
ELEKTRARNE d.o.o.

2.220.174,57

2.048.433,12

ACIES BIO, biotehnološke
2226391000
raziskave in razvoj, d.o.o.
ARSMEDIA intermedialni
5333938000 inženiring za kulturo,
d.o.o.
Slovenske železnice Infrastruktura, družba za
upravljanje in
6017177000 vzdrževanje železniške
infrastrukture ter
vodenje železniškega
prometa, d.o.o.
GOZDARSKI INŠTITUT
5051673000
SLOVENIJE

2.847.655,51

2.048.433,12

777.087,69

644.179,58

619.851,05

2.041.118,32

1.262.064,75

560.278,87

168.173,00

1.990.516,62

1.167.300,32

382.902,95

411.500,60

1.961.703,87

659.645,39

636.164,87

658.382,92

1.954.193,18
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SILIKO proizvodno
5741165000 podjetje, storitve in

3719669000

1626965000
3637255000
5794862000
5269172000
5068681000

5866324000

5051592000
3718778000
1820931000
1639714000
5014018000

5847869000

2267446000
3800512000
5014786000
1420712000
3772829000
1992414000
6003079000
5049130000
3724794000

trgovina, d.o.o.
META Ingenium, družba
tveganega kapitala,
d.o.o.
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
AKTIVA GEN energetske
rešitve d.o.o.
AKTIVA TS, storitveno
podjetje d.o.o.
INEA - informatizacija,
energetika,
avtomatizacija d.o.o.
BLAGOVNO TRGOVINSKI
CENTER d.d.
ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE firma v
angleškem jeziku:
SLOVENIAN NATIONAL
BUILDING AND CIVIL
ENGINEERING INSTITUTE
Kemijski inštitut
DTK MURKA, družba
tveganega kapitala,
d.o.o.
ALPINEON razvoj in
raziskave, d.o.o.
XLAB razvoj programske
opreme in svetovanje
d.o.o.
TELEKOM SLOVENIJE,
d.d.
FORUM LJUBLJANA
Zavod za umetniško in
kulturno produkcijo
Ljubljana
INTOS invalidsko
podjetje d.o.o.
STH VENTURES, družba
tveganega kapitala,
d.o.o.
DRUŠTVO SLOVENSKIH
PISATELJEV
Beletrina, zavod za
založniško dejavnost
3SOLAR, proizvodnja
električne energije,
d.o.o.
HOFER trgovina na
drobno d.o.o.
GGE družba za izvajanje
energetskih storitev,
d.o.o.
MLADINSKA KNJIGA
ZALOŽBA d.d.
C & G ENERGIJA,
proizvodnja električne
energije, d.o.o.

766.591,06

1.182.001,66

1.948.592,72

159.406,93

133.651,36

1.606.669,63

1.899.727,92

1.009.460,15

675.821,59

191.229,04

1.876.510,78

366.529,46

653.104,93

647.439,64

1.667.074,03

403.546,17

505.232,60

750.291,14

1.659.069,91

680.611,50

619.808,09

354.551,55

1.654.971,14

589.707,03

570.056,44

485.270,51

1.645.033,98

752.229,57

546.669,73

316.661,79

1.615.561,09

499.185,22

643.999,74

454.972,29

1.598.157,25

955.500,00

416.500,00

171.500,00

1.543.500,00

571.641,26

416.159,44

479.280,29

1.467.080,99

524.335,22

492.248,58

398.993,73

1.415.577,53

537.403,54

410.910,58

413.866,33

1.362.180,45

135.765,60

591.784,00

603.518,66

1.331.068,26

450.270,31

414.817,85

442.299,18

1.307.387,34

321.227,13

514.316,25

469.665,00

1.305.208,38

443.177,40

438.677,40

399.511,20

1.281.366,00

402.770,00

428.200,00

386.369,00

1.217.339,00

424.767,47

369.594,11

365.539,57

1.159.901,15

148.863,78

542.905,15

461.538,58

1.153.307,51

155.988,39

211.844,19

773.839,85

1.141.672,43

360.677,90

399.125,95

334.948,40

1.094.752,25

405.859,80

344.212,02

337.599,66

1.087.671,48
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5454484000

5542421000

2048078000
5045223000

1554077000
5301971000
3575675000

5360153000

5326389000
1864629000
2042479000
5063345000

1702203000

1732811000
2130084000
5315727000

5516641000

5966698000

5815584000

5391814000
1627023000

OMAHEN-TRANSPORT
podjetje za prevoz,
trgovino in predelavo,
d.o.o.
SALOMON d.o.o.,
podjetje za zaposlovanje
invalidov, proizvodnjo,
posredovanje in storitve
Ljubljana
ENERGEN, energetske
storitve, d.o.o.
FOTONA proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
SENSUM, sistemi z
računalniškim vidom
d.o.o.
Sava Turizem d.d.
MOST LJUBLJANA,
proizvodnja in storitve,
d. o. o.
METRONIK elementi in
sistemi za avtomatiko,
Ljubljana d.o.o.
OPTOTEK razvoj in
proizvodnja optične in
laserske opreme d.o.o.
DATALAB Tehnologije
d.d.
PERFO produkcija in
storitve d.o.o.
ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d.
Elektro Ljubljana OVE,
inženiring s področja
obnovljivih virov
energije, d.o.o.
Lek farmacevtska družba
d.d.
AVIAT storitveno
podjetje d.o.o.
SMART COM d.o.o.
informacijski in
komunikacijski sistemi
ISKRA MEDICAL, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
CENTERKONTURA družba
za svetovanje, socialni
razvoj, usposabljanje in
založništvo, d.o.o.,
Ljubljana
KOLEKTOR SINABIT
avtomatizacija,
informatizacija,
inženiring d.o.o.
ŽITO prehrambena
industrija, d.d.
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN

264.727,55

342.394,44

513.694,34

489.202,56
262.769,16

415.820,53

1.002.896,90
732.780,52

995.549,68

632.156,36

345.587,29

977.743,65

120.532,78

163.773,95

692.318,52

976.625,25

563.181,91

140.523,63

259.510,87

963.216,41

238.175,68

329.748,02

389.648,97

957.572,67

345.977,07

399.856,67

208.580,56

954.414,30

535.985,65

261.671,53

149.943,85

947.601,03

494.858,41

169.787,50

240.517,95

905.163,86

285.000,00

355.038,90

256.725,00

896.763,90

542.578,48

171.666,28

180.348,90

894.593,66

239.340,56

455.524,12

196.130,73

890.995,41

289.799,88

583.221,94

873.021,82

502.967,09

368.619,47

871.586,56

452.836,41

416.333,55

869.169,96

440.535,98

260.194,84

161.217,87

861.948,69

265.190,50

248.842,38

330.597,70

844.630,58

394.022,87

312.617,18

128.032,47

834.672,52

833.422,47

339.465,19
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1.022.942,52

356.845,38

833.422,47

129.127,77

825.438,34

INFORMATIKO
ŠPICA INTERNATIONAL
5293774000 sistemi za avtomatsko

5695201000

5033918000

5156700000

1482599000
3598837000
2124700000
5057272000

identifikacijo d.o.o.
DOBROVITA Družba za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
CALCIT, proizvodnja
kalcitnih polnil d.o.o.
ZAVOD ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
SLOVENIJE
BONA NEPREMIČNINE
družba za storitve in
trgovino d.o.o.
Hotel CUBO, turizem in
gostinstvo, d.o.o.
SENCA STUDIO, Zavod za
kulturne dejavnosti

5522749000
3587550000

6184995000

6172539000

5048257000
3297420000

1293630000

341.472,13

263.060,82

257.657,29

817.957,02

277.880,52

783.777,09

399.011,55

UNIVERZITETNI KLINIČNI
CENTER LJUBLJANA

AKRON d.o.o., podjetje
za svetovanje,
marketing, inženiring,
proizvodnjo,
5291887000
komercialno
posredovanje ter promet
blaga na debelo in
drobno
Slovenske železnice Tovorni promet, družba
za opravljanje prevoza
6017231000 blaga v notranjem in
mednarodnem
železniškem prometu,
d.o.o.
2034182000

476.484,89

BIOENERG obnovljivi viri
energije d.o.o. - v stečaju
ELEA IC projektiranje in
svetovanje d.o.o.
Zaposlitveni center Zarja
FURLI ogrevanje,
vzdrževanje in druge
servisne dejavnosti
d.o.o.
BJ SOLAR PVKU,
inženiring, izgradnja
sončnih elektraren in
investicije, d.o.o.
LJUBLJANSKE
MLEKARNE, mlekarska
industrija, d.d.
AM kapital in
posredništvo, d.o.o.
BELA FILM Podjetje za
filmsko in video
produkcijo ter
distribucijo d.o.o.

783.777,09

377.055,86

776.067,41

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

501.000,00

241.562,13

742.562,13

204.580,83

390.866,06

135.999,16

731.446,05

256.204,33

212.347,76

259.597,56

728.149,65

397.558,33

162.861,85

155.419,17

715.839,35

382.234,50

333.457,03

209.712,91

277.291,24

226.894,04

713.898,19

312.421,09

383.283,95

695.705,04

326.648,53

353.548,55

680.197,08

335.844,86

341.753,72

677.598,58

715.691,53

667.658,50
299.251,57

539.968,31
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798.598,63

101.229,81

667.658,50
359.271,98

658.523,55

641.198,12

1526910000

5033721000
5043158000
3802302000
3734587000

5055784000

3352307000
1201956000
3825566000
5865824000
5686750000
5044405000
3277062000

1626892000

2337819000

6064256000

TEHNOLOŠKI CENTER ZA
AVTOMATIZACIJO,
ROBOTIZACIJO in
informatizacijo
proizvodnje
PAPIRNICA VEVČE d.o.o.
HELIOS sestavljeno
podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj, d.o.o.
Zavod Tehnološka mreža
ICT
MASOL INVEST,
investiranje v sončne
elektrarne, d.o.o.
NACIONALNI INŠTITUT
ZA BIOLOGIJO National
Institute of Biology
DONIT TESNIT, družba za
proizvodnjo tesnilnih
materialov, d.o.o.
LIVARNA TITAN, livarna z
obdelavo, d.o.o.
SOL PV 2, proizvodnja in
prodaja električne
energije, d.o.o.
SŽ - Vleka in tehnika,
d.o.o.
LITERARNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
LITERATURA
SAVSKE ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.
genEplanet, osebna
genetika, d.o.o.
UNIVERZA V LJUBLJANI,
AKADEMIJA ZA
GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
VAGA NEP
nepremičninska
dejavnost d.o.o.
BIRINGSOL 1, oskrba z
energijo, investicije in
storitve, d.o.o.

196.097,04
273.645,61

3974413000

5366275000
3557952000
3469000000

KOLEKTOR
TURBOINŠTITUT
Turbinski stroji d.o.o.
BJ SOLAR, inženiring,
izgradnja sončnih
elektraren in investicije,
d.o.o.
VARSI, podjetje za
proizvodnjo varistorja in
sklopov, d.o.o.
Abelium d.o.o., raziskave
in razvoj
EVROKREDIT, družba za
svetovanje, storitve in
posredništvo, d.o.o.
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169.628,17

637.008,36

363.297,53

636.943,14

162.739,97

473.442,85

256.765,69

276.356,22

102.442,33

635.564,24

228.298,58

204.962,08

199.119,68

632.380,34

188.937,26

204.888,33

207.790,52

601.616,11

129.395,68

221.532,98

248.946,95

599.875,61

202.985,86

135.016,15

249.910,70

587.912,71

311.032,07

274.883,77

585.915,84

104.598,80

580.403,02

475.804,22

CANKARJEVA ZALOŽBA 1900277000
ZALOŽNIŠTVO d.o.o.
5051584000

271.283,15

636.182,82

199.500,00

191.800,00

188.150,00

579.450,00

206.409,29

189.588,06

180.088,60

576.085,95

100.098,68

189.431,73

285.689,82

575.220,23

163.181,64

250.768,91

160.806,66

574.757,21

211.608,40

173.007,15

172.636,57

557.252,12

211.065,96

345.444,72

556.510,68

180.000,00

200.825,00

170.900,00

551.725,00

216.237,22

330.635,66

546.872,88

289.912,54

250.664,69

540.577,23

146.969,19

388.122,56

535.091,75

129.953,17

207.660,77

196.851,14

534.465,08

108.253,57

218.264,79

204.727,91

531.246,27

KOPS ENERGIJA,
6088589000 energetske rešitve,
5175003000
5033691000

5865379000

1798766000

5026121000

1470647000

5915511000
5498449000
5163676000
5042437000
5684943000

3991709000

SAVINJSKA
6004997000

5048192000

2320339000
3784037000

3836380000

3939693000

5053854000

5042801000

d.o.o.
METREL merilna in
regulacijska oprema d.d.
KOLIČEVO KARTON
Proizvodnja kartona,
d.o.o.
ADRIAPLIN, Podjetje za
distribucijo zemeljskega
plina d.o.o. Ljubljana
STARA GARA Zavod za
kulturne dejavnosti,
Ljubljana
BANKA CELJE d.d.
Bančna skupina Banke
Celje
HTZ Harmonija
tehnologije in znanja,
invalidsko podjetje,
d.o.o. Velenje
MERKSCHA furnirnica
d.o.o.
GORENJE I.P.C.,
Invalidsko podjetniški
center, d.o.o.
GORENJE gospodinjski
aparati, d.d.
UNIOR Kovaška
industrija d.d.
BSH HIŠNI APARATI
d.o.o. Nazarje
Razvojni center
informacijsko komunikacijskih
tehnologij Savinja Žalec,
d.o.o.
RCE - Razvojni center
energija d.o.o., razvojno
raziskovalni center - v
stečaju
ZLATARNA CELJE družba
za proizvodnjo in promet
s plemenitimi kovinami
d.d.
TURNA proizvodnja in
trgovina d.o.o.
BISOL PVPP 2,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
BISOL PVPP 3,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
BISOL PVPP 6,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
THERMANA D.D.,
DRUŽBA DOBREGA
POČUTJA
CINKARNA Metalurškokemična industrija Celje,
d.d.

165.278,56

252.407,28

263.871,28

516.278,56

199.991,40

147.369,50

512.639,46

511.169,20

511.169,20

510.542,73

510.542,73

212.826,08

504.730,34

190.020.304,97

190.020.304,97

291.904,26

7.916.133,18

7.668.021,13

7.209.603,81

22.793.758,12

5.840.791,36

5.941.819,34

5.816.836,10

17.599.446,80

3.753.376,09

3.840.147,58

4.062.086,63

11.655.610,30

6.366.088,97

1.245.287,46

789.492,43

8.400.868,86

4.673.695,61

1.360.448,05

1.544.650,90

7.578.794,56

3.148.653,64

1.561.439,49

1.020.000,00

5.730.093,13

1.437.255,58

2.243.182,92

1.294.960,24

4.975.398,74

2.961.646,29

1.040.653,69

4.002.299,98

2.784.561,78

192.987,14

2.977.548,92

745.433,21

913.107,89

882.222,34

2.540.763,44

661.337,58

564.206,67

546.581,23

1.772.125,48

656.966,35

541.563,59

486.368,80

1.684.898,74

429.286,84

615.374,21

607.342,53

1.652.003,58

820.520,68

823.516,71

888.832,66

440.228,05
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1.644.037,39

295.906,95

1.624.967,66

SICO, Podjetje za
usposabljanje in
5821797000
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
INO grafično podjetje za
5405645000 zaposlovanje invalidov
d.o.o.
EMO - ORODJARNA
5453364000
proizvodna družba d.o.o.
3541673000

5150957000

5432316000

5467748000

3883990000
5064716000
5048869000

3783715000

6244734000

3941272000

3962512000

1954610000

6427847000

6003834000

6003826000

5533473000

3507858000

TASOLAR, oskrba z
energijo, investicije in
storitve d.o.o.
MLEKARNA CELEIA,
mlekarstvo in sirarstvo,
d.o.o.
NOVEM CAR INTERIOR
DESIGN proizvodnja
komponent za
avtomobilsko in ostalo
industrijo, d.o.o.
BSH Hišni aparati I.D.
INVALIDSKA DRUŽBA,
d.o.o.
PETSOLAR, oskrba z
energijo, investicije in
storitve, d.o.o.
SPLOŠNA BOLNIŠNICA
CELJE
Frutarom Etol Tovarna
arom in eteričnih olj
d.o.o.
BISOL PVPP 1,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
TopKo energija,
proizvodnja in
distribucija toplotne
energije, d.o.o.
BISOL PVPP 5,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
SOLPRO, investiranje in
svetovanje, vzdrževanje
sončnih elektrarn, d.o.o.
ACER FURNIRNICA,
spajalnica furnirja in
trgovina d.o.o. - v stečaju
VEPLAS RTM,
proizvodnja in razvoj
d.o.o.
BISOL PVPP 9,
proizvodnja, prodaja,
storitve, d.o.o.
BISOL PVPP 8,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
CETIS-GRAF, podjetje za
zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Celje
ENERGOLES BOHOR,
proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.

386.849,03

422.922,42

744.559,05

1.554.330,50

369.148,77

606.567,34

566.813,26

1.542.529,37

629.898,43

462.844,99

402.544,21

1.495.287,63

458.574,15

403.413,33

382.711,30

1.244.698,78

872.982,64

200.917,23

159.170,75

1.233.070,62

1.101.995,00

1.101.995,00

291.417,83

389.362,42

370.930,61

1.051.710,86

363.267,03

330.300,97

318.360,54

1.011.928,54

989.906,42

989.906,42

180.748,93

459.216,44

339.703,91

979.669,28

360.870,11

285.227,24

281.255,26

927.352,61

385.855,01

501.762,69

887.617,70

304.209,10

279.499,87

286.901,55

870.610,52

289.819,83

281.620,09

289.874,86

861.314,78

827.405,61
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827.405,61

813.408,65

813.408,65

209.910,38

293.646,61

295.975,01

799.532,00

197.153,06

270.598,36

266.802,67

734.554,09

400.530,14

177.271,26

149.407,93

727.209,33

217.653,19

197.711,29

308.818,33

724.182,81

1263145000

3313522000

5490537000

5042208000

5865018000

5693799000

3836835000

3979750000

1562924000

5796750000

6011756000

CELJSKE MESNINESTORITVE proizvodnja in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
PIŠEK - VITLI KRPAN
proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev, d.o.o.
ELEKTROTEHNA
MIKROPIS GROUP EMG
Proizvodnja, trgovina in
servis d.d. Žalec
CETIS, grafične in
dokumentacijske
storitve, d.d.
RAZVOJNI CENTER
ORODJARSTVA
SLOVENIJE (v angleščini:
Slovenian Tool and Die
Development Center)
ESOTECH, družba za
razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih
projektov, d.d.
BISOL PVPP 4,
proizvodnja, prodaja in
storitve, d.o.o.
ŠESTSOLAR, oskrba z
energijo, investicije in
storitve, d.o.o.
KREATIV ART CRYSTAL
ROGAŠKA podjetje za
proizvodnjo, obrt,
trgovino in storitve,
d.o.o.
EKOD, trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o.
SONČNA ELEKTRARNA
BAH, PROIZVODNJA
ELEKTRIKE DRAGICA BAH
S.P.

ŠTORE STEEL podjetje za
1197967000
proizvodnjo jekel, d.o.o.
5557399000

5159636000

2010810000

3639967000

6111866000

5150426000

TIM SVETLOBA invalidsko
podjetje d.o.o.
CELJSKI SEJEM družba za
organiziranje in
prirejanje sejmov,
športnih in kulturno
zabavnih prireditev d.d.
odelo Slovenija, podjetje
za razvoj, proizvodnjo in
trženje avtomobilskih
delov, d.o.o.
TRGOVANJE Z
ELEKTRIČNO ENERGIJO,
EGRO-GROBIN IVAN s.p.
BISOL PVPP 11,
proizvodnja, prodaja,
storitve, d.o.o.
VETERINARSKA POSTAJA
ŠMARJE PRI JELŠAH
d.o.o.

216.039,41

244.537,34

259.200,41

719.777,16

191.322,58

161.250,72

345.425,21

697.998,51

150.139,82

285.222,40

250.206,81

685.569,03

166.568,10

283.857,74

234.319,02

684.744,86

330.050,79

156.817,47

178.115,42

664.983,68

249.708,69

229.440,04

176.692,74

655.841,47

187.610,13

234.164,43

229.697,75

651.472,31

319.642,55

323.388,72

643.031,27

279.729,23

362.330,48

642.059,71

233.543,53

211.983,42

186.319,11

631.846,06

228.849,30

199.866,64

187.717,55

616.433,49

167.368,47

151.870,92

289.512,61

608.752,00

402.774,53

203.831,26

226.527,72

186.054,50

606.605,79

187.907,69

584.474,00

220.476,61

210.788,45
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600.489,91

584.474,00

190.686,05

169.686,95

580.849,61

295.329,65

280.709,62

576.039,27

150.684,98

209.619,29

571.092,72

5041210000
1195557000

5761379000

6111874000
5308640000
3357503000

9999997000

NI OPISA
9999998000
3950000000

5452554000

2271265000

NOTRANJSKOKRAŠKA

5939780000
6088791000
1254294000
1858220000
5040302000

5918707000

OBALNO-KRAŠKA

5041929000

5815541000

1810014000

5361907000

POLZELA tovarna
nogavic, d.d.
STEKLARSKI HRAM
trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o.
ŠUMER podjetje za
proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.
BISOL PVPP 12,
proizvodnja, prodaja,
storitve, d.o.o.
CENTER ISI invalidsko
podjetje, d.o.o.
SONČNA ELEKTRARNA
DOLAR, energetika in
storitve, d.o.o.
GENSHIPPING
CORPORATION,
MONROVIA
LUCIJA SHIPPING
COMPANY LIMITED
INTECH-LES, razvojni
center, d.o.o.
BREST-POHIŠTVO d.o.o.
Cerknica, podjetje za
proizvodnjo in promet
pohištva ter opreme
TCR INPRO Invalidsko,
proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.
GID gozdarsko invalidska
družba d.o.o.
DELAMARIS KAL,
proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
IPIL, invalidsko podjetje
Ilirska Bistrica d.o.o.
ORO 3 CNC proizvodnja
in trgovina d.o.o.
CIMOS d.d.
AVTOMOBILSKA
INDUSTRIJA
LUKA KOPER INPO invalidsko podjetje,
d.o.o., gradbeništvo,
proizvodne in druge
storitve v kopenskem in
vodnem prometu,
invalidska dejavnost.
LAMA okovja - montažni
sistemi - orodja trgovina, d.d.
HARPHA SEA Podjetje za
inženiring, proizvodnjo in
svetovanje d.o.o. Koper
UNIVERZA NA
PRIMORSKEM
UNIVERSITA DEL
LITORALE
ROBOTINA, Podjetje za
inženiring, marketing,
trgovino in proizvodnjo

560.310,05

560.310,05

547.259,32

547.259,32

541.995,70

270.057,80
258.657,92

285.113,25

541.995,70

264.541,40

534.599,20

275.264,66

533.922,58

228.543,16

513.656,41

917.670,00

917.670,00

219.414,00

219.414,00

6.598.418,83

825.572,18

3.257.609,44

10.681.600,45

1.147.818,47

160.656,42

259.510,60

1.567.985,49

566.243,70

258.697,16

419.262,33

1.244.203,19

291.243,02

459.835,54

336.339,57

1.087.418,13

135.122,05

739.877,95

875.000,00

407.330,85

255.035,51

662.366,36

204.985,00

510.005,00

305.020,00

283.165,17

35.223.858,70

1.482.435,39

1.341.261,72

1.364.152,88

4.187.849,99

400.560,00

949.183,50

1.349.743,50

286.292,56

297.662,56

341.169,25

925.124,37

354.397,31

259.367,32

266.065,61

879.830,24

104.938,44

180.958,92

551.963,37

837.860,73
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35.507.023,87

d.o.o.
REZIDENCA ČELIGO
2245051000 gostinstvo in turizem

d.o.o.

787.520,00

POSLOVNE STORITVE,
6092071000
TINA CERKVENIK S.P.
5860580000
5459702000

1970321000

3980499000
5035333000

3664945000

5089638000
5107199000
3615766000

PODRAVSKA

3525724000

5584060000
5044286000

2214270000

3595650000

1708503000

6335055000

5518679000

234.475,85
NOVA KREDITNA BANKA
MARIBOR d.d.
100.346.918,17
PROBANKA, d.d.
MOJA ENERGIJA celovita
oskrba z energijo, družba
za proizvodnjo, trgovino
in storitve d.o.o.
3.897.318,66
RC SIMIT, razvojni center
za sodobne materiale in
tehnologije, d.o.o.
6.946.832,28
MARIBORSKA LIVARNA
MARIBOR d.d.
HRMENTUM, družba za
pridobivanje električne
energije, proizvodnjo,
posredništvo, trgovino in
storitve d.o.o.-v stečaju
2.240.976,74
UNIVERZA V MARIBORU
1.027.675,92
Javno podjetje
Energetika Maribor
d.o.o.
1.479.201,96
BIO PLINARNA, BRANKO
ARNUŠ s.p.
997.008,98
BIOPLIN ŠIJANEC,
PROIZVODNJA IN
DISTRIBUCIJA ENERGIJE,
ROBERT ŠIJANEC s.p. - v
stečaju
1.149.951,08
SILKEM proizvodnja
zeolitov d.o.o.
224.804,07
DRAVSKE ELEKTRARNE
MARIBOR d.o.o.
150.402,58
TOP ENERGIJA celovita
oskrba z energijo, družba
za proizvodnjo, trgovino
in storitve d.o.o.
624.497,75
PP ENERGIJA,
proizvodnja električne
energije d.o.o.
198.846,83
OVEN ELEKTRO
MARIBOR, proizvodnja
elektrike in obnovljivi viri
energije Elektro Maribor,
d.o.o.
526.216,00
ENERGIJA IN OKOLJE,
družba za napredne
energetske in okoljske
rešitve, d.o.o.
REVITAL podjetje za
pridelovanje in prodajo
vrtnin ter urejanje okolja
d.o.o.
457.950,56
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787.520,00
363.311,10

597.786,95

870.299.462,40

970.646.380,57

225.000.000,00

225.000.000,00

4.129.003,37

5.127.786,00

13.154.108,03

969.127,23

7.915.959,51

5.100.000,00

5.100.000,00

689.939,76

572.518,49

3.503.434,99

1.287.891,47

722.033,03

3.037.600,42

1.553.353,57

3.032.555,53

784.022,71

809.831,30

2.590.862,99

1.185.049,56

147.181,56

2.482.182,20

845.360,99

1.178.054,12

2.248.219,18

1.715.724,79

249.903,11

2.116.030,48

669.882,46

735.475,17

2.029.855,38

1.042.726,83

782.431,64

2.024.005,30

601.685,61

811.696,17

1.939.597,78

1.909.923,84

1.909.923,84

944.221,80

1.858.162,10

455.989,74

MEGAENERGIJA
3275914000 proizvodnja, storitve in

6137814000

5050391000

2124912000

3391744000

5881447000
2251914000
3626997000

5789265000

6334938000

5479355000

3521427000

5141966000

3721582000

5914850000

6199518000

trgovina, d.o.o.
ZE SOLAR 1, družba za
proizvodnjo električne
energije, d.o.o.
BODOČNOST podjetje za
rehabilitacijo in
zaposlitev invalidov
Maribor d.o.o.
ZAVOD DETEL, zavod za
usposabljanje in
zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov
PANONICA ENERGETIKA
d.o.o., družba za
energijo, posredništvo in
trgovino
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
IOS, inštitut za
okoljevarstvo in
senzorje, d.o.o.
ENERVE proizvodnja
električne energije d.o.o.
VARGAS-AL družba za
fizično-tehnično in
protipožarno varovanje
premoženja, trgovino in
servis d.o.o.
PULVEREM,
posredništvo, storitve in
svtovanje d.o.o.
IMPOL-MONTAL podjetje
za projektiranje, izdelavo
in montažo d.o.o.
TLAKOVCI PODLESNIK,
proizvodnja betonskih
izdelkov, betona, peska
in avtoprevozništvo
d.o.o.
PERUTNINA PTUJ reja
perutnine, proizvodnja
krmil, perutninskega
mesa in izdelkov,
trgovina in storitve d.d.
VESOL, družba za
proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o.
INTES STORITVE
invalidsko podjetje za
proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.
MARK METAL,
proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

230.461,70

584.878,58

1.011.384,53

1.826.724,81

826.116,29

800.854,56

1.626.970,85

438.357,38

562.152,04

594.516,68

1.595.026,10

465.493,02

526.986,60

505.360,59

1.497.840,21

361.630,48

218.964,60

912.444,03

1.493.039,11

1.285.485,89

104.797,68

1.390.283,57

314.211,36

285.307,56

785.227,30

1.384.746,22

398.147,55

419.900,68

432.213,82

1.250.262,05

762.572,50

461.723,34

1.224.295,84

166.287,82

991.786,87

1.158.074,69

363.503,45

342.281,60

1.126.313,84

420.528,79

1.112.961,62

1.112.961,62

354.183,51

307.895,38

413.478,64

1.075.557,53

394.952,80

343.930,29

329.976,38

1.068.859,47

597.229,37

1.016.141,68

418.912,31

937.192,50

937.192,50

INSTITUT ZA EKOLOŠKI
INŽENIRING d.o.o.

216.870,26

331.609,19

299.459,85

847.939,30

PROIZVODNJA
5277513000 ELEKTRIČNE ENERGIJE,
DRAGO ŠOLAR S.P.

221.710,66

254.652,35

348.468,92

824.831,93

5295149000
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2159465000

5478359000

2270161000

1636936000
1763482000

5624456000

1782215000

5764769000

1462393000

3070891000

5443148000

5013810000

1189484000
5528895000

5761328000

1214578000

5567670000

ZAPOSLITVENI CENTER
JADRO družba za
socialne dejavnosti,
proizvodnjo, trgovino,
poslovne storitve in
druge storitve d.o.o.
MLM-STORITVE d.o.o.- v
stečaju
ZAVOD KEKEC, zavod za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in
drugih težje zaposljivih
oseb, Maribor
TECES, Tehnološki center
za električne stroje
PRO ČIS-TEAM podjetje
za čiščenje, inženiring,
storitve d.o.o.
HOTEL "JAKEC", TRIJE
KRALJI, HOTELSKE IN
REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI, JOŽICA
JUHART S.P.
POŽARNI SISTEMI družba
za inženiring, trgovino,
storitve in gradbeništvo
d.o.o.
UNIDEL podjetje za
zaposlovanje in
usposabljanje invalidnih
oseb d.o.o.
OZARA storitveno in
invalidsko podjetje d.o.o.
TRGOVINA IN
POSREDNIŠTVO,
DOM=EN DOMEN JURŠA
S.P.
VARNOST INPOD
invalidsko, proizvodno,
storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.
KOMUNAPROJEKT
družba za projektiranje,
urbanizem, inženiring in
posredovanje d.d.
PALOMA PIS družba za
proizvodnjo in storitve
d.o.o.
VITIVA proizvodnja in
storitve d.d.
TALUM IZPARILNIKI,
proizvodnja izparilnih
plošč, lesenih in drugih
izdelkov, storitve in
trgovina d.o.o.
VETERINARSKA
AMBULANTA
PERUTNINA PTUJ
veterinarstvo d.o.o.
KODEL, podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov

213.443,48

227.666,08

353.322,94

792.191,01

792.191,01

166.353,93

209.727,50

407.740,98

783.822,41

307.260,01

306.416,43

164.944,33

778.620,77

192.591,73

221.394,87

352.742,80

766.729,40

754.000,00

754.000,00

750.000,00

750.000,00

235.966,76

228.821,08

284.835,98

749.623,82

341.788,38

388.607,09

730.395,47

727.335,30

727.335,30

726.235,97

712.500,00

726.235,97

712.500,00

350.455,83

344.020,07

694.475,90

235.965,90

381.984,47

164.474,85

217.604,85

226.425,45

608.505,15

289.527,99

317.628,57

607.156,56

183.268,42

232.844,17

593.749,08

177.636,49

115

794.432,50

617.950,37

d.o.o.
BTE 5, proizvodnja
6024025000 električne energije,

5337151000

5040736000

1253441000

2228122000

5231698000
5049032000
6010024000

2251523000

2170566000

3639070000

6164722000

1993364000

3940799000

POMURSKA
1695428000

3995224000

d.o.o.
GEBERIT proizvodnja,
proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.
IMPOL, industrija
metalnih polizdelkov,
d.o.o.
VETERINARSKA BOLNICA
SLOVENSKA BISTRICA
d.o.o.
INOVA INOVATIVNE
TEHNOLOGIJE družba za
razvoj, svetovanje,
izobraževanje in
programsko opremo
d.o.o.
ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
KOŠAKI tovarna mesnih
izdelkov d.d.
SC1, proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o.
MARGENTO R&D, družba
za raziskave in razvoj
elektronskega plačevanja
in transakcijskih rešitev,
d.o.o.
OZARA ZAPOSLITVENI
CENTER, proizvodnja,
trgovina, posredništvo,
d.o.o.
ZAVOD DETEL PTUJ,
zavod za usposabljanje in
zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov
Elgo Energija, podjetje za
gradbeništvo in
proizvodnjo električne
energije d.o.o.
PANVITA EKOTEH,
proizvodnja energije in
storitve d.o.o.
Seaway Yachts, razvojni
center za nove
materiale, pogone in
tehnologije, d.o.o. - V
STEČAJU
ECOS - storitve pri
varovanju okolja, d.o.o.
RC MASPOS, Razvojni
center za modularne in
adaptivne signalno
procesne oddajniške
sisteme d.o.o.

102.862,87

313.957,78

174.018,43

590.839,08

587.500,00

587.500,00

108.636,36

203.587,12

264.469,07

576.692,55

197.340,04

189.347,62

187.075,09

573.762,75

344.909,21

212.819,18

262.068,52

155.740,11

110.594,98

420.403,92

557.728,39

138.266,12

556.074,75
530.998,90

273.192,75

253.135,10

526.327,85

156.856,85

161.224,93

206.489,50

524.571,28

143.694,49

203.435,23

170.801,10

517.930,82

134.756,83

179.782,33

194.213,13

508.752,29

166.316,97

334.003,44

500.320,41

3.791.648,13

3.181.548,04

2.662.287,60

9.635.483,77

5.288.694,17

2.913.490,10

2.145.952,83

2.406.872,86

2.451.953,58

7.004.779,27

2.098.841,45

1.912.966,93

1.271.271,40

5.283.079,78

116

8.202.184,27

3272761000

3788458000

1469266000

3872858000
6303196000

2040158000

3648885000
2302136000
3668355000

5463254000

3968529000

5926475000

1317300000
2211238000
2043432000

5432391000

1422618000
3390209000
5504384000
1673491000

BIOPLIN GJERKEŠ,
PROIZVODNJA IN
DISTRIBUCIJA ENERGIJE,
BRANKO GJERKEŠ S.P. - v
stečaju
BIOPLIN SKUPINA,
družba za proizvodnjo
bioplina, d.o.o.
ARCONT IP, proizvodnja
oken in podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
AHA MURA, Proizvodnja
oblačil, d.o.o. - V
STEČAJU
PLINPROM, proizvodnja
elektrike, d.o.o.
ELEKTROMATERIAL IPO,
Družba za proizvodnjo
elektroinstalacijskega
materiala, usposabljanje
in zaposlovanje
invalidov, d.o.o.
BIOPLIN VARGAZON,
družba za proizvodnjo
bioplina, d.o.o.
INVEST STORITVE
energetika d.o.o.
USOL, razvoj,
proizvodnja in inženiring,
d.o.o.
VARIS Proizvodnja
sanitarnih celic Lendava
d.d.
RC PREKO, razvojni
center za pridobivanje
energentov iz
komunalnih odpadkov,
d.o.o.
ELRAD INTERNATIONAL
razvoj in proizvodnja
elektronskih naprav
d.o.o.
POČITEK - UŽITEK,
turistično podjetje d.o.o.
CARTHAGO proizvodnja
avtodomov d.o.o.
LEK VETERINA d.o.o.
SAUBERMACHER
SLOVENIJA storitve pri
varstvu okolja, trgovina
in transport d.o.o.
ROBOTIKA KOGLER pakirno paletirni sistemi
d.o.o.
Wolford proizvodnja in
trgovina d.o.o.
MAKOTER Proizvodnja
embalaže, trgovina in
storitve d.o.o.
AVTO ŠKAFAR, prodaja in

1.809.705,46

1.061.288,37

2.870.993,83

1.450.626,31

981.612,10

2.432.238,41

163.945,48

755.274,39

886.025,08

1.390.752,00

1.390.752,00
388.591,27

804.793,89

1.193.385,16

349.455,16

373.004,20

438.797,16

1.161.256,52

817.840,97

307.618,60

504.700,39

425.832,06

101.494,18

1.032.026,63

410.961,56

256.991,91

338.444,67

1.006.398,14

403.633,01

173.834,37

346.694,13

924.161,51

361.013,09

423.686,99

180.218,20

311.169,86

292.329,65

783.717,71

170.804,38

142.123,13

416.916,82

729.844,33

1.125.459,57

784.700,08

700.000,00
223.353,65
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1.805.244,95

700.000,00
193.128,80

151.503,26

567.985,71

563.499,69

563.499,69

105.528,57

434.446,65

539.975,22

168.010,85

367.155,25

535.166,10

521.794,31

521.794,31

519.062,51

519.062,51

servis vozil d.o.o.

3639789000

2191725000

5405084000

3913767000

5043611000
5904013000
3949117000
5034043000
6250718000

5033411000

5644518000

JUGOVZHODNA
SLOVENIJA

5938104000

6014313000

5479541000

3694461000

1253867000

1512030000
5869498000

5600120000

ZAVOD DETEL MURSKA
SOBOTA, zavod za
usposabljanje in
zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov
FINGAL, podjetje za
trgovino in servis strojev
d.o.o.
REVOZ podjetje za
proizvodnjo in
komercializacijo
avtomobilov d.d.
Farma GRS,
farmacevtsko
gospodarsko razvojno
središče, d.o.o.
KRKA, tovarna zdravil,
d.d., Novo mesto
ESOL lesna predelava
d.o.o.
IN.Medica, podjetje za
inovativne medicinske
sisteme d.o.o.
MELAMIN kemična
tovarna d.d. Kočevje
Javno podjetje
Energetika Šentrupert
d.o.o.
TRIMO inženiring in
proizvodnja montažnih
objektov, d.d.
TINDE, Trebanjsko
invalidsko podjetje d.o.o.
Trebnje
RECINKO, družba za
proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., Kočevje
ZARJA EKOENERGIJA,
Proizvodnja in dobava
toplotne energije iz
obnovljivih virov
energije, d.o.o., Semič
ADRIA MOBIL
Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o. Novo
mesto
ELDES 1, proizvodnja
električne energije d.o.o.
IP RIBNICA, družba za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
ISKRA IP Invalidsko
podjetje d.o.o.
SNEŽNIK SINPO
Proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o.
TERME KRKA, zdraviliške,
turistične in gostinske
storitve, d.o.o., Novo
mesto

151.720,62

175.289,11

181.733,56

508.743,29

196.529,63

148.836,80

155.319,00

500.685,43

357.416,42

3.014.759,92

5.247.537,61

8.619.713,95

4.027.500,35

3.392.769,65

904.993,39

920.815,69

3.615.638,39

5.441.447,47

570.114,67

1.877.382,75

1.669.604,13

4.117.101,55

1.329.575,63

1.322.476,09

659.307,72

3.311.359,44

107.615,56

266.819,37

2.113.557,80

2.487.992,73

265.215,95

1.661.048,13

1.926.264,08

1.168.425,73

605.928,64

137.272,53

1.911.626,90

156.749,03

325.674,32

1.415.349,01

1.897.772,36

735.517,46

589.913,18

571.958,47

1.897.389,11

7.420.270,00

1.545.436,87
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1.545.436,87

438.370,42

455.689,81

624.199,98

1.518.260,21

368.207,41

321.531,12

287.944,97

977.683,50

584.621,90

390.541,04

975.162,94

323.609,43

253.731,59

288.466,79

865.807,81

274.972,26

264.743,45

293.882,62

833.598,33

444.230,19

191.093,50

197.026,70

832.350,39

KOLPA Proizvodnja in
5100275000 predelava plastičnih mas,

d.d. Metlika
ELDES 3, proizvodnja
3972216000
električne energije d.o.o.
1787080000
3886662000

5790298000

1271407000
5479126000
5004896000
6006027000
5317843000
5498325000

5921210000

SPODNJEPOSAVSKA
5971101000
1864947000
3693163000
5033675000
5513777000

5705754000

3966950000

KOROŠKA

5925142000

5279097000

462.297,64

157.170,46

178.472,89

797.940,99

278.093,68

248.337,10

223.429,17

749.859,95

735.494,89

735.494,89

197.146,57

669.403,21

IP INLES d.o.o., družba za
usposabljanje invalidov
ELDES 2, proizvodnja
električne energije d.o.o.
JOHNSON CONTROLS
NOVO MESTO, podjetje
za proizvodnjo in trženje
notranje opreme za
avtomobile, d.o.o.
VETERINA NOVO MESTO
d.o.o.
HYB Proizvodnja
hibridnih vezij d.o.o.
TERME ČATEŽ d.d. Čatež
ob Savi
ZEL-EN, razvojni center
energetike d.o.o.
INDE invalidske
delavnice Sevnica d.o.o.
LEVAS zaposlovanje in
usposabljanje invalidov
Krško d.o.o.
MUFLON, družba za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
VIPAP VIDEM KRŠKO
proizvodnja papirja in
vlaknin d.d.
I.P.Č. čistilni in
knjigovodski servis d.o.o.
FITOSOL, proizvodnja
električne energije,
d.o.o.
TANIN SEVNICA Kemična
industrija d.d.
VRATA DERŽIČ,
izdelovanje požarnih
vrat, DERŽIČ RUDOLF S.P.
PETROL ENERGETIKA
proizvodnja in
distribucija energetskih
medijev d.o.o.
RACE KOGO razvojni
center koroškega
gospodarstva d.o.o.
ZIP CENTER podjetje za
proizvodnjo, storitve,
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
GORSKO TURISTIČNI
CENTER KOPE d.o.o.

252.520,12

219.736,52

665.987,35
193.575,86

665.987,35
142.311,38

216.303,44

529.155,31

552.190,68
529.155,31

1.788.924,35

570.449,15

131.126,98

2.490.500,48

917.307,05

495.770,30

1.007.599,58

2.420.676,93

676.394,65

546.799,33

433.033,65

1.656.227,63

504.698,95

549.164,33

493.071,31

1.546.934,59

483.847,73

502.372,00

466.358,28

1.452.578,01

974.128,87

974.128,87

322.723,05

254.737,66

345.178,82

922.639,53

143.659,59

221.592,84

259.760,49

625.012,92

619.896,12

619.896,12

180.587,74

187.892,95

181.419,79

549.900,48

3.515.342,01

4.327.804,14

5.589.498,45

13.432.644,60

1.407.373,03

1.029.620,56

600.175,96

602.153,81

1.100.000,00

422.500,00

1.522.500,00

1.292.920,67

1.292.920,67

2.436.993,59

961.831,19

2.164.160,96

JOHNSON CONTROLS
5415918000 SLOVENJ GRADEC

tovarna za izdelavo
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izdelkov za avtomobilsko
in pohištveno industrijo
d.o.o.

5907764000

1933884000

2254352000

5686482000

1614916000

5763878000

5929148000

5942918000

5103185000
5473039000
3963039000
3329453000
2010593000

5919835000

GORIŠKA
5045398000

1814443000

3686892000

POSLOVNI CENTER
RADLJE družba za
vzpodbujanje in razvoj
gospodarskih dejavnosti
d.o.o. - v stečaju
TAB-IPM logistika,
plastika in storitve d.o.o.
FRUMA trgovina,
posredništvo,
nepremičnine in
investicije, d.o.o.
METAL RAVNE podjetje
za proizvodnjo
plemenitih jekel d.o.o.
Marles PSP, proizvodnja
stavbnega pohištva
d.o.o.
STRUC-EKOING, podjetje
za storitvene dejavnosti
in zaposlovanje
invalidov, d.o.o.
MONTER DRAVOGRAD
STORITVE podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
GG-INPO podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
d.o.o.
TOVARNA MERIL KOVINE
proizvodnja kovinskih
meril d.d.
LIVARNA VUZENICA
d.o.o.
SiEVA, podjetje za razvoj
in trženje v avtomobilski
industriji d.o.o.
INPRIME Razvojno tehnološki park d.o.o.
E 3, ENERGETIKA,
EKOLOGIJA, EKONOMIJA,
d.o.o.
ASCOM - proizvodnja
drsnih obročev in
komutatorjev d.o.o
HIDRIA ROTOMATIKA
d.o.o., Industrija
rotacijskih sistemov
HIDRIA - IP, d.o.o.,
družba za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov,
Tolmin
TOPSOL, druge
inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
d.o.o.

1.227.600,00

1.227.600,00

263.812,90

319.770,28

931.897,01

1.195.709,91

409.920,09

432.030,91

1.161.721,28

167.775,61

789.452,06

957.227,67

460.172,53

352.066,48

250.856,37

270.001,18

377.973,71

245.701,68

230.160,58

201.537,58

812.239,01

287.541,12

623.675,39

181.349,60

578.857,97
231.274,00

213.897,12

7.152.734,34

1.191.562,92

808.398,67

613.047,76

578.857,97
101.718,92

546.890,04

8.344.297,26

3.681.072,78

3.681.072,78

910.499,90

1.170.302,21

1.472.729,82

3.553.531,93

865.809,15

997.626,91

970.295,01

2.833.731,07

1.606.616,67

884.615,91

175.965,69

2.667.198,27

760.422,13

779.262,95

698.538,57

2.238.223,65

599.003,24

659.302,74

608.234,40

1.866.540,38
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KOLEKTOR GROUP
5034558000 Vodenje in upravljanje
5562325000
3582574000
5284538000
3904172000
5672767000

5567700000
1451332000
5389739000

1319612000
5530369000
1603027000

5617383000

2224330000
5132061000

3804127000

1277022000

2367335000

5337402000

1853783000
5043816000

družb d.o.o.
ARCTUR Računalniški
inženiring d.o.o.
VIPA NALOŽBE d.o.o.
INDE, SALONIT ANHOVO
Podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.o.o.
TEP-Solar solarna
energija d.o.o.
PIPISTREL Podjetje za
alternativno letalstvo
d.o.o. Ajdovščina
KRAJCARCA Proizvodnja
in prodaja električne
energije d.o.o.
INVALIDSKO PODJETJE
POSOČJE d.o.o.
GORICA LEASING d.o.o.
Nova Gorica - Skupina
Nove KBM - v likvidaciji
BIA SEPARATIONS
Podjetje za separacijske
tehnologije d.o.o.
ILES Lesna industrija
d.o.o.
SMARTEH Raziskave in
razvoj procesne opreme
d.o.o.
KNEŠCA d.o.o.
Proizvodnja električne
energije, Kneža 78, Most
na Soči
GREDIČ nepremičninska
družba d.o.o. - v stečaju

712.133,14

704.200,94

360.899,72

1.777.233,80

249.029,04

340.150,07

1.138.346,54

1.727.525,65

291.509,29

528.741,93

482.513,69

1.302.764,91

481.447,79

423.359,94

389.612,55

1.294.420,28

497.339,68

405.574,37

385.997,07

1.288.911,12

485.556,81

372.351,21

415.781,32

1.273.689,34

326.429,04

399.969,17

402.057,04

1.128.455,25

553.068,15

524.240,07

1.077.308,22

573.563,69

480.491,40

1.054.055,09

321.164,11

307.795,92

357.953,75

986.913,78

617.001,32

206.399,35

823.400,67

103.828,24

157.710,02

524.052,31

785.590,57

189.812,15

272.993,07

295.579,29

758.384,51

750.000,00

MLINOTEST Živilska
industrija d.d.
ZAVOD ZA TRAJNOSTNO
IN INOVATIVNO
GRADBENIŠTVO, (ZTIGR
Godovič), zasebni zavod
Instrumentation
Technologies,
elektronska
instrumentacija in
produkti za procesiranje
signalov, d.d.
OPTILAB d.o.o.,
informacijske tehnologije
in poslovne storitve
MEBLO
KOVINOPLASTIKA
STORITVE, družba za
zaposlovanje invalidov in
opravljanje storitev
d.o.o.
BINST Instalacije in
turizem d.o.o.
SALONIT ANHOVO
Gradbeni materiali, d.d.

750.000,00

194.360,48

255.205,90

242.264,73

691.831,11

316.560,00

211.565,02

104.935,22

633.060,24

341.843,03

268.316,16

118.814,46

210.428,69

265.184,72

594.427,87

179.549,27

193.811,82

160.081,14

533.442,23

610.159,19

521.552,95

521.552,95
510.787,41
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510.787,41

5920850000
3986365000
5015731000

5763169000

5034167000

ZASAVSKA

6.186.162,05

4.637.460,33

8.784.206,07

19.607.828,45

2.588.885,99

4.520.734,98

310.116,67

7.419.737,64

2.009.463,08

2.065.557,61

2.730.091,73

6.805.112,42

973.195,89

819.473,97

757.083,06

2.549.752,92

877.765,44

1.387.900,00

ETI PROPLAST, plastika,
1195352000
orodja in naprave, d.o.o.
5891337000

6273459000

5858658000

5950619000
5254132000

3962237000

3700054000

3952525000

GORENJSKA

RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik d.o.o.
Razvojni center eNeM
Novi Materiali d.o.o.
JAVNO PODJETJE
KOMUNALA TRBOVLJE
d.o.o.
SINET podjetje za
storitve in proizvodnjo
d.o.o.
SVEA Lesna industrija,
d.d., Zagorje ob Savi - v
stečaju

1661531000

6005756000

5688337000

1658298000

FORTUNA-PIL storitve,
proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Trbovlje
Zeleni biser, Proizvodnja
električne energije iz
obnovljivih virov, d.o.o.
LITI podjetje za
zaposlovanje in
usposabljanje invalidov
d.o.o.
Lafarge Cement, d.o.o.,
Trbovlje
STEKLARNA HRASTNIK,
družba za proizvodnjo
steklenih izdelkov, d.o.o.
NELA, razvojni center za
elektroindustrijo in
elektroniko, d.o.o.
SOENERGETIKA
Gorenjske elektrarne,
Holding Slovenske
Elektrarne, Domplan in
Petrol, družba za
proizvodnjo elektrike in
toplote, d.o.o.
RAZVOJNI CENTER ZA
INFORMACIJSKE IN
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE, d.o.o.
ENOS-ENERGETIKA,
oskrba s toplo vodo,
paro, plinom in elektriko,
d.o.o., Jesenice
RAZVOJNI CENTER
JESENICE, družba za
razvoj novih materialov
in tehnologij, d.o.o.
ENERGETIKA ŽELEZARNA JESENICE,
podjetje za proizvodnjo
in storitve na področju
energetike, d.o.o.
GORENJSKE
ELEKTRARNE,
proizvodnja elektrike,
d.o.o.

2.265.665,44

758.783,07

795.967,07

1.554.750,14

316.323,37

235.829,46

942.008,09

314.852,87

414.894,14

729.747,01

301.963,73

669.760,14

586.970,98

586.970,98

147.286,63

373.675,59

520.962,22

7.514.855,91

3.572.982,28

2.843.249,81

13.931.088,00

1.106.589,75

2.489.316,29

3.151.859,69

6.747.765,73

5.300.756,39

1.328.416,88

1.422.171,72

1.789.116,29

1.680.266,26

2.404.163,98

1.032.214,65

1.346.948,69

1.515.056,00

3.894.219,34

966.513,80

1.263.136,20

1.466.365,71

3.696.015,71

389.855,26

367.796,41
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6.629.173,27

3.007.725,67

6.219.013,68

4.084.430,24

RC 31, razvojni center
3995283000 kreativne pohištvene
1199781000
5033268000
5757525000

5293162000
2245850000

5399815000

5914809000

5045070000

1853678000
5374227000
5711096000
6051634000

5045401000

5949319000

5688418000
1194755000
6025498000

5433215000

1196367000

5337976000

industrije d.o.o.
SUZ, d.o.o., Proizvodnja
in storitve, IP
BPT naložbe, energetika,
nepremičnine d.o.o.
BISTRICA, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica
ISKRATEL,
telekomunikacijski
sistemi, d.o.o., Kranj
ZVEZDA SPT tekstilna
tovarna, d.o.o.
POLYCOM predelava
plastičnih mas in
orodjarstvo Škofja Loka
d.o.o.
SAVA MEDICAL IN
STORITVE, podjetje za
usposabljanje in
zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
ISKRA, ENERGETIKA,
STROJI IN VZDRŽEVANJE,
podjetje za energetiko,
izdelavo in vzdrževanje
strojev, naprav in
opreme d.d., Kranj
DOMEL IP Invalidsko
podjetje, d.o.o.
Eltec Petrol, družba za
energetske in okoljske
rešitve d.o.o.
LPKF LASER &
ELECTRONICS d.o.o.
PROSOLAR,
projektiranje, gradnje in
proizvodnja d.o.o.
DOMEL, Elektromotorji
in gospodinjski aparati,
d.o.o.
VETERINARSKA PRAKSA
TENETIŠE, D.O.O.
ACRONI, podjetje za
proizvodnjo jekla in
jeklenih izdelkov d.o.o.
PGP INDE, proizvodnja
podplatov, d.o.o.
ISKRA MEHANIZMI,
d.o.o.
TOPLARNA ŽELEZNIKI,
proizvodnja in
distribucija toplotne
energije, d.o.o.
GOODYEAR DUNLOP
SAVA TIRES, proizvodnja
pnevmatik, d.o.o.
ČETRTA POT, avtomatska
identifikacija,
računalništvo in
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970.634,70

1.503.464,37

2.474.099,07

669.498,78

602.978,11

799.623,67

2.072.100,56

315.210,92

726.998,72

1.027.344,60

2.069.554,24

602.084,89

734.396,98

498.368,16

1.834.850,03

765.093,90

501.608,89

312.573,94

1.579.276,73

650.034,26

914.750,69

718.535,57

357.219,53

329.151,84

1.404.906,94

277.113,45

395.581,14

666.885,77

1.339.580,36

165.299,86

284.990,86

845.097,59

1.295.388,31

426.054,58

493.776,12

269.437,72

1.189.268,42

536.949,67

611.243,77

1.148.193,44

291.148,59

398.472,32

402.852,68

1.092.473,59

210.689,49

399.840,38

313.119,40

923.649,27

401.653,56

324.156,27

116.800,07

842.609,90

304.644,30

265.937,28

266.290,26

836.871,84

147.250,80

661.978,07

809.228,87

383.739,69

422.808,79

806.548,48

1.564.784,95

572.009,56

118.781,71

105.432,93

796.224,20

293.550,31

215.923,60

278.664,59

788.138,50

162.308,53

284.370,06

277.782,03

724.460,62

101.636,55

240.493,53

259.253,80

601.383,88

informatika, d.o.o.
LOKATEKS, podjetje za
5496420000 zaposlovanje invalidov,

d.o.o. Škofja Loka
KNAUF INSULATION,
d.o.o., industrija
5591503000
termičnih izolacij, Škofja
Loka
MERKUR - trgovina in
5003563000
storitve, d.d. - V STEČAJU
BVI proizvodnja, trgovina
5913969000
in storitve, d.o.o.
5287073000 LTH Castings, ulitki d.o.o.
ENERGOVAT inženiring
2091216000
d.o.o.

583.281,12

583.281,12

555.889,02

555.889,02

248.382,77

164.650,84

140.786,44

553.820,05

163.527,38

187.046,74

193.708,61

544.282,73

539.760,54
200.712,53
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539.760,54
155.975,40

162.190,06

518.877,99

Tabela P7:

Prejemniki, ki so prejeli več kot 1 mio EUR pomoči v obdobju 2012 -2014, v EUR

Matična št.

Popolno ime

2012

2013

5860571000

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

382.859.102,45 1.551.182.454,69

5860580000

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

100.346.918,17

5026024000
5777011000

2014

Skupaj

171.547,94 1.934.213.105,08

870.299.462,40

970.646.380,57

ABANKA VIPA d.d.

348.059.508,69 243.050.161,99

591.109.670,68

Factor banka d.d.

323.000.000,00

323.000.000,00

5459702000

PROBANKA, d.d.

225.000.000,00

225.000.000,00

5026121000

BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje

6017274000

Slovenske železnice - Potniški promet

54.894.107,45

5786380000

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana

1332848000

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

5040302000

CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

1470647000

190.020.304,97

190.020.304,97

55.800.495,59

51.566.909,88

162.261.512,92

19.727.626,28

18.683.498,34

18.732.253,06

57.143.377,68

13.978.551,46

11.988.539,49

12.508.569,75

38.475.660,70

283.165,17

35.223.858,70

HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko
podjetje, d.o.o. Velenje

7.916.133,18

7.668.021,13

7.209.603,81

22.793.758,12

5920850000

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

6.186.162,05

4.637.460,33

8.784.206,07

19.607.828,45

5915511000

MERKSCHA furnirnica d.o.o.

5.840.791,36

5.941.819,34

5.816.836,10

17.599.446,80

1627139000

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
5.018.788,22

5.590.891,29

5.323.379,14

15.933.058,65

1507664000

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih
omrežij, d.o.o.

13.800.496,09

1.147.213,90

3962237000

NELA, razvojni center za elektroindustrijo in
elektroniko, d.o.o.

7.514.855,91

3.572.982,28

2.843.249,81

13.931.088,00

5705754000

PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija
energetskih medijev d.o.o.

3.515.342,01

4.327.804,14

5.589.498,45

13.432.644,60

3.897.318,66

4.129.003,37

5.127.786,00

13.154.108,03

1970321000

35.507.023,87

14.947.709,99

MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

5498449000

GORENJE I.P.C., Invalidsko podjetniški center, d.o.o.
3.753.376,09

3.840.147,58

4.062.086,63

11.655.610,30

3950000000

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

6.598.418,83

825.572,18

3.257.609,44

10.681.600,45

1993364000

PANVITA EKOTEH, proizvodnja energije in storitve
d.o.o.

3.791.648,13

3.181.548,04

2.662.287,60

9.635.483,77

5085063000

UNIVERZA V LJUBLJANI

3.068.999,52

3.094.565,94

2.891.375,82

9.054.941,28

5033730000

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o.
2.444.066,08

2.779.250,32

3.451.946,45

8.675.262,85

5405084000

REVOZ podjetje za proizvodnjo in komercializacijo
avtomobilov d.d.

357.416,42

3.014.759,92

5.247.537,61

8.619.713,95

5025796000

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

2.388.004,03

2.874.658,19

3.140.837,73

8.403.499,95

5163676000

GORENJE gospodinjski aparati, d.d.

6.366.088,97

1.245.287,46

789.492,43

8.400.868,86

3963039000

SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski
industriji d.o.o.

7.152.734,34

1.191.562,92

8.344.297,26

5.288.694,17

2.913.490,10

8.202.184,27

6.524.962,93

1.435.785,16

7.960.748,09

3940799000

Seaway Yachts, razvojni center za nove materiale,
pogone in tehnologije, d.o.o. - V STEČAJU

1313517000

FMC, Sistemski Integrator d.o.o.
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RC SIMIT, razvojni center za sodobne materiale in
tehnologije, d.o.o.

6.946.832,28

969.127,23

5042437000

UNIOR Kovaška industrija d.d.

4.673.695,61

1.360.448,05

1.544.650,90

7.578.794,56

5226236000

PAPIR SERVIS d.o.o., Družba za ravnanje z odpadki
2.891.747,88

2.748.811,67

1.833.265,28

7.473.824,83

KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

2.549.126,04

2.394.145,19

2.481.775,28

7.425.046,51

3913767000

Farma GRS, farmacevtsko gospodarsko razvojno
središče, d.o.o.

4.027.500,35

3.392.769,65

3986365000

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

2.588.885,99

4.520.734,98

310.116,67

7.419.737,64

5051606000

INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan
Institute, Ljubljana, Slovenia

2.650.933,07

2.979.813,15

1.673.940,68

7.304.686,90

1695428000

ECOS - storitve pri varovanju okolja, d.o.o.

2.145.952,83

2.406.872,86

2.451.953,58

7.004.779,27

5185726000

ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.

2.742.883,12

3.752.269,91

445.977,81

6.941.130,84

5015731000

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.

2.009.463,08

2.065.557,61

2.730.091,73

6.805.112,42

3700054000

SOENERGETIKA Gorenjske elektrarne, Holding
Slovenske Elektrarne, Domplan in Petrol, družba za
proizvodnjo elektrike in toplote, d.o.o.
1.106.589,75

2.489.316,29

3.151.859,69

6.747.765,73

3952525000

RAZVOJNI CENTER ZA INFORMACIJSKE IN
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, d.o.o.

5.300.756,39

1.328.416,88

1661531000

ENOS-ENERGETIKA, oskrba s toplo vodo, paro,
plinom in elektriko, d.o.o., Jesenice

1.422.171,72

1.789.116,29

3.007.725,67

6.219.013,68

5684943000

BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje

3.148.653,64

1.561.439,49

1.020.000,00

5.730.093,13

5043611000

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

904.993,39

920.815,69

3.615.638,39

5.441.447,47

5824290000

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.

5.343.404,37

5.343.404,37

3995224000

RC MASPOS, Razvojni center za modularne in
adaptivne signalno procesne oddajniške sisteme
d.o.o.

1.271.271,40

5.283.079,78

5035333000

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d.

5.100.000,00

2054485000

Mercator IP, invalidsko podjetje d.o.o.

1.879.313,08

3.127.709,86

5.007.022,94

5389275000

SET Podjetje za usposabljanje invalidov d.o.o.

2.241.432,93

1.887.528,98

863.628,16

4.992.590,07

3991709000

Razvojni center informacijsko - komunikacijskih
tehnologij Savinja Žalec, d.o.o.

1.437.255,58

2.243.182,92

1.294.960,24

4.975.398,74

4.239.863,14

4.364.607,36

3980499000

5005647000

5226406000

2.098.841,45

1.912.966,93

5918707000

LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o.,
gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v
kopenskem in vodnem prometu, invalidska
dejavnost.

5904013000

ESOL lesna predelava d.o.o.

6005756000

3275442000

7.420.270,00

6.629.173,27

5.100.000,00

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
124.744,22

6004997000

7.915.959,51

1.482.435,39

1.341.261,72

1.364.152,88

4.187.849,99

570.114,67

1.877.382,75

1.669.604,13

4.117.101,55

RAZVOJNI CENTER JESENICE, družba za razvoj novih
materialov in tehnologij, d.o.o.

1.680.266,26

2.404.163,98

4.084.430,24

RCE - Razvojni center energija d.o.o., razvojno
raziskovalni center - v stečaju

2.961.646,29

1.040.653,69

4.002.299,98

1.338.518,94

958.484,68

PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o.
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1.643.071,18

3.940.074,80

5688337000

ENERGETIKA - ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za
proizvodnjo in storitve na področju energetike,
d.o.o.

1658298000

GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike,
d.o.o.

3329453000

INPRIME Razvojno - tehnološki park d.o.o.

2010593000

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.

1.032.214,65

1.346.948,69

1.515.056,00

3.894.219,34

966.513,80

1.263.136,20

1.466.365,71

3.696.015,71

3.681.072,78

3.681.072,78

910.499,90

1.170.302,21

1.472.729,82

3.553.531,93

2.240.976,74

689.939,76

572.518,49

3.503.434,99

3664945000

HRMENTUM, družba za pridobivanje električne
energije, proizvodnjo, posredništvo, trgovino in
storitve d.o.o.-v stečaju

5475236000

ŽELVA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, d.o.o. Ljubljana

691.319,46

1.030.426,31

1.692.463,31

3.414.209,08

5015545000

SNAGA Javno podjetje d.o.o.

1.278.913,09

1.262.442,76

839.222,29

3.380.578,14

1626914000

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1.286.862,88

1.058.024,91

989.702,92

3.334.590,71

3949117000

IN.Medica, podjetje za inovativne medicinske
sisteme d.o.o.

1.329.575,63

1.322.476,09

659.307,72

3.311.359,44

5089638000

UNIVERZA V MARIBORU

1.027.675,92

1.287.891,47

722.033,03

3.037.600,42

5107199000

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

1.479.201,96

1.553.353,57

3.032.555,53

5048192000

ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovinami d.d.

2.784.561,78

192.987,14

2.977.548,92

1.809.705,46

1.061.288,37

2.870.993,83
2.847.655,51

3272761000

BIOPLIN GJERKEŠ, PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA
ENERGIJE, BRANKO GJERKEŠ S.P. - v stečaju

5300231000

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

1.399.549,61

1.448.105,90

5919835000

ASCOM - proizvodnja drsnih obročev in
komutatorjev d.o.o

865.809,15

997.626,91

970.295,01

2.833.731,07

2161621000

COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.

864.134,80

947.960,95

914.504,70

2.726.600,45

5045398000

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o., Industrija rotacijskih
sistemov

1.606.616,67

884.615,91

175.965,69

2.667.198,27

3615766000

BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ s.p.

997.008,98

784.022,71

809.831,30

2.590.862,99

5055431000

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

832.776,79

780.702,82

937.162,60

2.550.642,21

5763169000

SINET podjetje za storitve in proizvodnjo d.o.o.

973.195,89

819.473,97

757.083,06

2.549.752,92

2320339000

TURNA proizvodnja in trgovina d.o.o.

745.433,21

913.107,89

882.222,34

2.540.763,44

5035945000

HELLA SATURNUS SLOVENIJA, proizvodnja svetlobne
opreme za motorna in druga vozila, d.o.o.
2.514.669,22

2.514.669,22

5004896000

TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi

5034043000

MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje

3525724000

BIOPLIN ŠIJANEC, PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA
ENERGIJE, ROBERT ŠIJANEC s.p. - v stečaju

1.788.924,35

570.449,15

131.126,98

2.490.500,48

107.615,56

266.819,37

2.113.557,80

2.487.992,73

1.149.951,08

1.185.049,56

147.181,56

2.482.182,20

970.634,70

1.503.464,37

2.474.099,07

RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva
d.o.o.

1.407.373,03

1.029.620,56

2.436.993,59

3788458000

BIOPLIN SKUPINA, družba za proizvodnjo bioplina,
d.o.o.

1.450.626,31

981.612,10

2.432.238,41

6006027000

ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o.

917.307,05

495.770,30

3995283000
3966950000

RC 31, razvojni center kreativne pohištvene
industrije d.o.o.
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1.007.599,58

2.420.676,93

5841674000

VERTIGO zavod za kulturne dejavnosti, Ljubljana
1.065.047,86

764.452,17

SVEA Lesna industrija, d.d., Zagorje ob Savi - v
stečaju

877.765,44

1.387.900,00

5043212000

HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol
Količevo, d.o.o.

228.604,87

1.893.895,23

139.561,25

2.262.061,35

5584060000

SILKEM proizvodnja zeolitov d.o.o.

224.804,07

845.360,99

1.178.054,12

2.248.219,18

1814443000

HIDRIA - IP, d.o.o., družba za proizvodnjo izolacijskih
izdelkov, Tolmin

760.422,13

779.262,95

698.538,57

2.238.223,65

1.770.174,57

450.000,00

ZIP CENTER podjetje za proizvodnjo, storitve,
usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.

600.175,96

602.153,81

961.831,19

2.164.160,96

5183472000

BIROGRAFIKA BORI Invalidsko podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.

717.862,40

709.070,77

716.751,09

2.143.684,26

5044286000

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

150.402,58

1.715.724,79

249.903,11

2.116.030,48

5294401000

MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.

1.014.387,53

800.196,41

289.028,08

2.103.612,02

5580960000

AKUSTIKA GROUP, družba za gospodarsko razvojno
in organizacijsko upravljanje podjetij, d.o.o.
727.286,28

720.163,68

654.212,72

2.101.662,68

1199781000

SUZ, d.o.o., Proizvodnja in storitve, IP

669.498,78

602.978,11

799.623,67

2.072.100,56

5033268000

BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o.

315.210,92

726.998,72

1.027.344,60

2.069.554,24

1662970000

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

2226391000

ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

5034167000

5362038000

5925142000

2214270000

3595650000
5333938000

GRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ,
MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ IGOR
KAJTNA S.P.

2.265.665,44

2.220.174,57

2.048.433,12

2.048.433,12

777.087,69

644.179,58

619.851,05

2.041.118,32

624.497,75

669.882,46

735.475,17

2.029.855,38

198.846,83

1.042.726,83

782.431,64

2.024.005,30

1.262.064,75

560.278,87

168.173,00

1.990.516,62

1.167.300,32

382.902,95

411.500,60

1.961.703,87

659.645,39

636.164,87

658.382,92

1.954.193,18

766.591,06

1.182.001,66

1.948.592,72

601.685,61

811.696,17

1.939.597,78

265.215,95

1.661.048,13

1.926.264,08

605.928,64

137.272,53

1.911.626,90

1.909.923,84

1.909.923,84

1.606.669,63

1.899.727,92

PP ENERGIJA, proizvodnja električne energije d.o.o.
ARSMEDIA intermedialni inženiring za kulturo, d.o.o.

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za
upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture
ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.

5051673000

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

5741165000

SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina,
d.o.o.

1708503000

OVEN ELEKTRO MARIBOR, proizvodnja elektrike in
obnovljivi viri energije Elektro Maribor, d.o.o.

6250718000

Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o.

5033411000

TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih
objektov, d.d.

3719669000

2.402.638,53

TOP ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

6017177000

6335055000

573.138,50

526.216,00

1.168.425,73

ENERGIJA IN OKOLJE, družba za napredne
energetske in okoljske rešitve, d.o.o.
META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.
159.406,93
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133.651,36

5644518000

TINDE, Trebanjsko invalidsko podjetje d.o.o. Trebnje
156.749,03

325.674,32

1.415.349,01

1.897.772,36

735.517,46

589.913,18

571.958,47

1.897.389,11

1.009.460,15

675.821,59

191.229,04

1.876.510,78

TOPSOL, druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje d.o.o.

599.003,24

659.302,74

608.234,40

1.866.540,38

5518679000

REVITAL podjetje za pridelovanje in prodajo vrtnin
ter urejanje okolja d.o.o.

457.950,56

455.989,74

944.221,80

1.858.162,10

5757525000

BISTRICA, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica

602.084,89

734.396,98

498.368,16

1.834.850,03

3275914000

MEGAENERGIJA proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o.

230.461,70

584.878,58

1.011.384,53

1.826.724,81

163.945,48

755.274,39

886.025,08

1.805.244,95

712.133,14

704.200,94

360.899,72

1.777.233,80

661.337,58

564.206,67

546.581,23

1.772.125,48

249.029,04

340.150,07

1.138.346,54

1.727.525,65

656.966,35

541.563,59

486.368,80

1.684.898,74

5938104000
1626965000
3686892000

RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., Kočevje
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO

1469266000

ARCONT IP, proizvodnja oken in podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.

5034558000

KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb
d.o.o.

3784037000

BISOL PVPP 2, proizvodnja, prodaja in storitve, d.o.o.

5562325000

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

3836380000

BISOL PVPP 3, proizvodnja, prodaja in storitve, d.o.o.

3637255000

AKTIVA GEN energetske rešitve d.o.o.

366.529,46

653.104,93

647.439,64

1.667.074,03

5794862000

AKTIVA TS, storitveno podjetje d.o.o.

403.546,17

505.232,60

750.291,14

1.659.069,91

5317843000

INDE invalidske delavnice Sevnica d.o.o.

676.394,65

546.799,33

433.033,65

1.656.227,63

5269172000

INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija
d.o.o.

680.611,50

619.808,09

354.551,55

1.654.971,14

3939693000

BISOL PVPP 6, proizvodnja, prodaja in storitve, d.o.o.
429.286,84

615.374,21

607.342,53

1.652.003,58

5068681000

BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.

589.707,03

570.056,44

485.270,51

1.645.033,98

5053854000

THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

820.520,68

823.516,71

6137814000

ZE SOLAR 1, družba za proizvodnjo električne
energije, d.o.o.

5042801000

1.644.037,39

826.116,29

800.854,56

1.626.970,85

888.832,66

440.228,05

295.906,95

1.624.967,66

CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.

5866324000

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v
angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

752.229,57

546.669,73

316.661,79

1.615.561,09

5051592000

Kemijski inštitut

499.185,22

643.999,74

454.972,29

1.598.157,25

5050391000

BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev
invalidov Maribor d.o.o.

438.357,38

562.152,04

594.516,68

1.595.026,10

5293162000

ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj

765.093,90

501.608,89

312.573,94

1.579.276,73

5452554000

BREST-POHIŠTVO d.o.o. Cerknica, podjetje za
proizvodnjo in promet pohištva ter opreme

1.147.818,47

160.656,42

259.510,60

1.567.985,49

2245850000

ZVEZDA SPT tekstilna tovarna, d.o.o.

650.034,26

914.750,69

1195352000

ETI PROPLAST, plastika, orodja in naprave, d.o.o.
758.783,07
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1.564.784,95
795.967,07

1.554.750,14

5821797000
5498325000

6014313000

3718778000
5405645000

SICO, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov d.o.o.

386.849,03

422.922,42

744.559,05

1.554.330,50

LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško
d.o.o.

504.698,95

549.164,33

493.071,31

1.546.934,59

ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava
toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o.,
Semič

1.545.436,87

1.545.436,87

DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o.
INO grafično podjetje za zaposlovanje invalidov
d.o.o.

955.500,00

416.500,00

171.500,00

1.543.500,00

369.148,77

606.567,34

566.813,26

1.542.529,37

1.100.000,00

422.500,00

5279097000

GORSKO TURISTIČNI CENTER KOPE d.o.o.

5479541000

ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o. Novo mesto

438.370,42

455.689,81

624.199,98

1.518.260,21

2124912000

ZAVOD DETEL, zavod za usposabljanje in
zaposlovanje težje zaposljivih invalidov

465.493,02

526.986,60

505.360,59

1.497.840,21

5453364000

EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o.

629.898,43

462.844,99

402.544,21

1.495.287,63

3391744000

PANONICA ENERGETIKA d.o.o., družba za energijo,
posredništvo in trgovino

361.630,48

218.964,60

912.444,03

1.493.039,11

1820931000

ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o.

571.641,26

416.159,44

479.280,29

1.467.080,99

5921210000

MUFLON, družba za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, d.o.o.

483.847,73

502.372,00

466.358,28

1.452.578,01

524.335,22

492.248,58

398.993,73

1.415.577,53

718.535,57

357.219,53

329.151,84

1.404.906,94

1639714000
5399815000

1.522.500,00

XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o.
POLYCOM predelava plastičnih mas in orodjarstvo
Škofja Loka d.o.o.

3872858000

AHA MURA, Proizvodnja oblačil, d.o.o. - V STEČAJU

5881447000

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

2251914000

IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.

5014018000

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

5041929000

LAMA okovja - montažni sistemi - orodja - trgovina,
d.d.

1.390.752,00

1.390.752,00
1.285.485,89

104.797,68

1.390.283,57

314.211,36

285.307,56

785.227,30

1.384.746,22

537.403,54

410.910,58

413.866,33

1.362.180,45

400.560,00

949.183,50

1.349.743,50

5914809000

SAVA MEDICAL IN STORITVE, podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
277.113,45

395.581,14

666.885,77

1.339.580,36

5847869000

FORUM LJUBLJANA Zavod za umetniško in kulturno
produkcijo Ljubljana

135.765,60

591.784,00

603.518,66

1.331.068,26

2267446000

INTOS invalidsko podjetje d.o.o.

450.270,31

414.817,85

442.299,18

1.307.387,34

3800512000

STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.
321.227,13

514.316,25

469.665,00

1.305.208,38

291.509,29

528.741,93

482.513,69

1.302.764,91

165.299,86

284.990,86

845.097,59

1.295.388,31

481.447,79

423.359,94

389.612,55

1.294.420,28

3582574000

VIPA NALOŽBE d.o.o.

5045070000

ISKRA, ENERGETIKA, STROJI IN VZDRŽEVANJE,
podjetje za energetiko, izdelavo in vzdrževanje
strojev, naprav in opreme d.d., Kranj

5284538000

INDE, SALONIT ANHOVO Podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.o.o.
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5415918000

JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC tovarna za
izdelavo izdelkov za avtomobilsko in pohištveno
industrijo d.o.o.

3904172000

TEP-Solar solarna energija d.o.o.

497.339,68

405.574,37

385.997,07

1.288.911,12

5014786000

DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV

443.177,40

438.677,40

399.511,20

1.281.366,00

5672767000

PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o.
Ajdovščina

485.556,81

372.351,21

415.781,32

1.273.689,34

3626997000

ENERVE proizvodnja električne energije d.o.o.

398.147,55

419.900,68

432.213,82

1.250.262,05

3541673000

TASOLAR, oskrba z energijo, investicije in storitve
d.o.o.

458.574,15

403.413,33

382.711,30

1.244.698,78

TCR INPRO Invalidsko, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

566.243,70

258.697,16

419.262,33

1.244.203,19

872.982,64

200.917,23

159.170,75

1.233.070,62

2271265000
5150957000

5907764000

1.292.920,67

1.292.920,67

MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.

POSLOVNI CENTER RADLJE družba za vzpodbujanje
in razvoj gospodarskih dejavnosti d.o.o. - v stečaju
1.227.600,00

5789265000

VARGAS-AL družba za fizično-tehnično in
protipožarno varovanje premoženja, trgovino in
servis d.o.o.

1.227.600,00

762.572,50

461.723,34

1.224.295,84

428.200,00

386.369,00

1.217.339,00

931.897,01

1.195.709,91

388.591,27

804.793,89

1.193.385,16

1420712000

Beletrina, zavod za založniško dejavnost

402.770,00

1933884000

TAB-IPM logistika, plastika in storitve d.o.o.

263.812,90

6303196000

PLINPROM, proizvodnja elektrike, d.o.o.

1853678000

DOMEL IP Invalidsko podjetje, d.o.o.

426.054,58

493.776,12

269.437,72

1.189.268,42

2254352000

FRUMA trgovina, posredništvo, nepremičnine in
investicije, d.o.o.

319.770,28

409.920,09

432.030,91

1.161.721,28

349.455,16

373.004,20

438.797,16

1.161.256,52

424.767,47

369.594,11

365.539,57

1.159.901,15

166.287,82

991.786,87

1.158.074,69

542.905,15

461.538,58

1.153.307,51

536.949,67

611.243,77

1.148.193,44

155.988,39

211.844,19

773.839,85

1.141.672,43

KRAJCARCA Proizvodnja in prodaja električne
energije d.o.o.

326.429,04

399.969,17

402.057,04

1.128.455,25

IMPOL-MONTAL podjetje za projektiranje, izdelavo
in montažo d.o.o.

420.528,79

363.503,45

342.281,60

1.126.313,84

BIOPLIN VARGAZON, družba za proizvodnjo bioplina,
d.o.o.

817.840,97

307.618,60

1.125.459,57

1.112.961,62

1.112.961,62

1.101.995,00

1.101.995,00

2040158000

ELEKTROMATERIAL IPO, Družba za proizvodnjo
elektroinstalacijskega materiala, usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, d.o.o.

3772829000

3SOLAR, proizvodnja električne energije, d.o.o.

6334938000

PULVEREM, posredništvo, storitve in svtovanje
d.o.o.

1992414000

HOFER trgovina na drobno d.o.o.

5374227000

Eltec Petrol, družba za energetske in okoljske rešitve
d.o.o.

6003079000
5567700000
5479355000
3648885000

3521427000

5432316000

148.863,78

GGE družba za izvajanje energetskih storitev, d.o.o.

TLAKOVCI PODLESNIK, proizvodnja betonskih
izdelkov, betona, peska in avtoprevozništvo d.o.o.
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN proizvodnja
komponent za avtomobilsko in ostalo industrijo,
d.o.o.
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5049130000

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.

360.677,90

399.125,95

334.948,40

1.094.752,25

5711096000

LPKF LASER & ELECTRONICS d.o.o.

291.148,59

398.472,32

402.852,68

1.092.473,59

3724794000

C & G ENERGIJA, proizvodnja električne energije,
d.o.o.

405.859,80

344.212,02

337.599,66

1.087.671,48

5939780000

GID gozdarsko invalidska družba d.o.o.

291.243,02

459.835,54

336.339,57

1.087.418,13

1451332000

INVALIDSKO PODJETJE POSOČJE d.o.o.

553.068,15

524.240,07

1.077.308,22

5141966000

PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil,
perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve
d.d.

354.183,51

307.895,38

413.478,64

1.075.557,53

VESOL, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

394.952,80

343.930,29

329.976,38

1.068.859,47

GORICA LEASING d.o.o. Nova Gorica - Skupina Nove
KBM - v likvidaciji

573.563,69

480.491,40

3721582000
5389739000

1.054.055,09

5467748000

BSH Hišni aparati I.D. INVALIDSKA DRUŽBA, d.o.o.
291.417,83

389.362,42

370.930,61

1.051.710,86

2302136000

INVEST STORITVE energetika d.o.o.

504.700,39

425.832,06

101.494,18

1.032.026,63

5454484000

OMAHEN-TRANSPORT podjetje za prevoz, trgovino
in predelavo, d.o.o.

264.727,55

342.394,44

415.820,53

1.022.942,52

5914850000

INTES STORITVE invalidsko podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o.

418.912,31

597.229,37

1.016.141,68

PETSOLAR, oskrba z energijo, investicije in storitve,
d.o.o.

363.267,03

330.300,97

318.360,54

1.011.928,54

3668355000

USOL, razvoj, proizvodnja in inženiring, d.o.o.

410.961,56

256.991,91

338.444,67

1.006.398,14

5542421000

SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov,
proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana
513.694,34

489.202,56

3883990000
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1.002.896,90

PRILOGA 3

Podrobnejše Poročilo
o učinkovitosti in uspešnosti
dodeljenih
državnih pomočeh
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JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS
Številka priglasitve
SI

Naziv sheme

BE01-1937286-2009

0005-5228018-2000

Projekti temeljnega in
aplikativnega
raziskovanja, Ciljni
raziskovalni programi in
Sofinanciranje
mednarodnih raziskav in
projektov EUREKA
Raziskave in razvoj,
Projekti temeljnega in
aplikativnega
raziskovanja,
Sofinanciranje
mednarodnih raziskav in
projektov EUREKA

Kategorija
Raziskave in
razvoj ter
inovacije
Kmetijstvo
Raziskave in
razvoj ter
inovacije

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

7.966.619,04

9.663.536,42

10.085.116,25
34.672,25

1.956.870,34

Raziskave in
razvoj ter
inovacije
1.018,79

Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih
raziskav in projektov EUREKA
Poročilo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o strukturi, rezultatih in učinkih raziskovalnih projektov v
okviru dodeljenih shem državnih pomoči v letu 2014
1. Uvod
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je v letu 2014 iz proračuna
Republike Slovenije sofinancirala skupno 168 različnih raziskovalnih projektov v okviru dodeljenih shem državnih
pomoči v vrednosti 10.147.333,99 evrov. Od tega je bilo 40 temeljnih, 114 aplikativnih, 4 podoktorski raziskovalni
projekti in 10 ciljnih raziskovalnih programov. Večina (76) jih je bila na področju tehnike. Sledita biotehnika (26) in
naravoslovje (25). Manj zastopane so interdisciplinarne raziskave (13), družboslovje (13) in medicina (12), najmanj
projektov pa je bilo na humanistiki (3). Raziskovalni projekti so se oziroma se še bodo v triletnem obdobju izvajali v
gospodarskih družbah samostojno ali v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami v državnem ali visokošolskem
sektorju, ali pa so jih gospodarske družbe sofinancirale.
V letu 2014 se je zaključilo 81 projektov. Ostali projekti, ki so se (so)financirali v letu 2014, še potekajo v naslednjem
letu. Izvajalci zaključenih raziskovalnih projektov so Agenciji posredovali zaključno poročilo raziskovalnega projekta
za celotno obdobje financiranja. Izvajalci projektov, ki še potekajo, so predložili letno poročilo o izvajanju
raziskovalnega projekta. Za raziskovalne projekte, ki še potekajo, bodo cilji njihovih raziskovanj doseženi šele ob
zaključku financiranja in šele takrat bomo podali njihovo poročilo.
2. Pregled zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči v letu 2014
Od vseh zaključenih projektov je 55 aplikativnih, 23 temeljnih projektov in 3 ciljni raziskovalni programi. V
nadaljevanju poročila so prikazani kvantitativni podatki samo o zaključenih aplikativnih raziskovalnih projektih
državnih pomoči. Prikazani rezultati in učinki raziskovalnih projektov v okviru dodeljenih shem državnih pomoči v
letu 2014 so povzeti iz zaključnih poročil o rezultatih raziskovalnih projektov in iz internih podatkov Agencije o
strukturi financiranja raziskovalnih projektov, ki so dosegljivi tudi na spletnih straneh Agencije.
Preglednica 1: Raziskovalni projekti državnih pomoči, ki so se zaključili v letu 2014
Zap. Številka
št.
projekta
1

J1-4121

2

J1-4213

Naslov projekta
Vloga cisteinskih katepsinov pri celičnem signaliziranju
Vloga in pomen empiričnih geometrijskih parametrov za določevanje struktur
makromolekul na uspešnost predikcije vezave ligandov
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3

J1-4247

4

J2-4093

5

J2-4096

6

J2-4156

7
8
9
10
11
12

J2-4197
J2-4237
J2-4262
J2-4266
J2-4309
J2-4326

13

J3-4026

14

J3-4051

15

J4-4115

16

J4-4149

17

J4-4250

18

J5-4012

19

J5-4159

20

J5-4169

21

J5-4233

22

J5-4238

23

J7-4053

24

L1-4067

25

L1-4154

26

L1-4240

27

L1-4276

28
29
30

L1-4280
L1-4290
L1-4292

31

L1-4311

32

L1-4320

33

L2-4023

34
35

L2-4060
L2-4062

36

L2-4066

37

L2-4072

Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju
Razvoj in uporaba naprednih numeričnih in eksperimentalnih metod pri študiju procesov na
krasu
Analiza poplav z uporabo Copula funkcij
Explozijsko luščenje ojačanih betonskih konstrukcij in njihova varnost v ekstremnih pogojih
požara
Napredni postopki za interaktivno sestavljanje senzorskih omrežij
Elektronska mikroskopija in mikroanaliza materialov na submikrometrski skali
Konceptualni model in odprta baza znanja o energiji v stavbah
THz slikanje
Hidrotermalna sinteza močno vezanih prevlek fotokatalitičnega TiO2 na kovinskih podlagah
Karakterizacija in modeliranje nanostrukturnih površin kovinskih materialov
Transport in RNA vezava proteinov TDP-43 in FUS - implikacije za ALS/FTLD spekter
nevrodegenerativnih bolezni
Vloga monomernih GTPaz pri uravnavanju mobilnosti endosomov/lizosomov v astrocitih
Razvoj naprednih elektrokemičnih senzorjev za raziskave razvoja in delovanja možganov v in
vitro in in vivo pogojih
Preučevanje hom(e)olognih rekombinacij v evoluciji poliketidnih sintaz
Metagenomika za preučevanje in biorudarjenje bakterijskih lakaz za sonaravno ohranjanje
okolja
Management in informatizacija oskrbovalnih verig
Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na
področju e-uprave
Analiza investicij v otipljivi in neotipljivi kapital podjetij z vidika graditve konkurenčnih
prednosti slovenskih podjetij
Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot
orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize
Trajnostni razvoj v globalni konvergenci novih medijev in javne sfere
Funkcijska genomika ravnovesja holesterola: vloga lanosterol 14alfa-demetilaze (CYP51) pri
razvoju metaboličnih obolenj
Obvladovanje mikrobne adhezije na kontaktnih površinah
Izdelava modela za oceno razpoložljivosti sončne energije v Sloveniji na osnovi
meteoroloških meritev
Izboljševanje lastnosti in okolju prijazno proizvodnjo asfaltov z optimizacijo dodajanja
sekundarnih surovin v asfaltne zmesi.
Kemijska karakterizacija izluževanja izbranih gradbenih materialov glede na regulativo o
zdravstveni varnosti
Datacija podzemnih vod v globokih vodonosnikih Slovenije
Razvoj naprednega TiO2/SiO2 fotokatalizatorja za čiščenje zraka notranjih prostorov
Odkrivanje nepravilnosti in goljufij pri financiranju javnih zdravstvenih storitev
Sedimenti v vodnih okoljih: geokemična in mineraloška karakterizacija, remediacija ter
njihova uporabnost kot sekundarna surovina
Ocena tveganja za receptorske organizme iz antropološko spremenjenih travniških in
gozdnih habitatov
Povezava metode SPH s konvencionalnimi numeričnimi metodami in robnimi pogoji za
simulacije na področju dinamike vode in plavin
Funkcionalizacija celuloznih materialov za razvoj novih sanitetnih ter medicinskih tekstilij
Materiali in tehnologije za izdelavo kemijskih mikrosistemov
Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in
njihove plinsko-sorpcijske lastnosti
Kompleksni hiperspektralni sistem za avtomatsko analiziranje in vodenje procesov
oblaganja farmacevtskih pelet
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38
39
40

L2-4082
L2-4097
L2-4099

41

L2-4101

42

L2-4103

43

L2-4105

44

L2-4107

45
46
47
48
49

L2-4114
L2-4122
L2-4124
L2-4160
L2-4166

50

L2-4173

51
52

L2-4174
L2-4183

53

L2-4192

54
55
56
57

L2-4205
L2-4212
L2-4225
L2-4227

58

L2-4239

59
60

L2-4249
L2-4263

61

L2-4270

62

L2-4283

63

L2-4289

64

L2-4304

65

L2-4314

66

L3-4171

67

L3-4328

68
69

L4-4277
L4-4318

70

L4-4322

71

L5-4293

72
73
74

L6-4217
L6-4264
L7-4009

Modeliranje tokovnih in temperaturnih razmer v rotirajočih elementih
Visoko koercitivni Nd-Fe-B plasto vezani magneti za avtomobilsko aplikacijo.
Zaščiteni trajni magneti za napredne aplikacije pri visokih temperaturah
Razvoj naprednih procesov za doseganje visoko učinkovitih nano modificiranih tekstilnih
materialov
Vedenje disipativnih sistemov pri ekstremnih termo-mehanskih obremenitvah
Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova validacija? in
silico elektroporacija
Razvoj nove generacije toplotnih manikinov za namene vrednotenja opreme za zaščito in
varovanje zdravja v ekstremnih pogojih bivanja in dela (x-termoman)
Razvoj novega 5kHz varilnega transformatorja
Mikrosistem za uvajanje zdravila
Procesiranje polimerov z uporabo trajnostnih tehnologij
Razvoj MEMS sensorskih omrežij za prediktivno vzdrževanje mehanskih pogonov
Sinteza dendroniziranih polipeptidov za uporabo v biomedicini
Multifunkcionalne nanostrukturne prevleke za umetne vsadke - korozijski in tribokorozijski
procesi
Frekvenčno podvojeni bliskovni vlakenski laser za industrijo in medicino
Varjenje in oplemenitenje aluminijevih zlitin z gnetenjem
Materiali in tehnologije za uporabo debeloplastnih varistorjev in oksidnih termoelektrikov
na osnovi ZnO
Novi materiali za pretvorbo energije: oksidni polprevodni termoelektriki
Tehnologija izdelave Au nano-delcev
Raziskave sinteze nanožic za regenerativne energijske celice
Pultrudirana ortotropna vez obešenega stavbnega ovoja
Raziskave in razvoj hitre izdelave in popravil sodobnih 3d rezalnih orodij z naprednimi
laserskimi tehnologijami
Barvne, absorpcijske in zaščitne nanoplastne prevleke za aluminijeve zlitine
Razvoj konceptov aktivnega distribucijskega omrežja v odprti storitveni platformi
Razvoj računalniško podprte vizualizacijske metode za diagnostiko hitrostnih polj na
področju hidrodinamskih sistemov
Razvoj modela sistema za inteligentno podporo izbire ustreznega preaškastega materiala v
procesu razvoja sintranih izdelkov
Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve in kvalitete uporabniške izkušnje v
večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih
Modifikacija površine TiO2 nanodelcev: preprečevanje aglomeracije in ohranitev intrinsične
funkcionalnosti
Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih
virov
Kronične vnetne in rakaste spremembe ustne sluznice
Hipoksična neaktivnost: implikacije za odpoved srca, pljučno insuficienco in prekomerno
težo
Inovativni proizvodni sistemi za cepiva in regenerativno medicino
Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi
Navadno volčje jabolko (Physalis alkekengi L.) kot surovina za izdelavo rastlinskega dodatka
z zeaksantinom h krmilom kokoši nesnic
Vrednotenje živčno-mišičnih stabilizacijskih funkcij trupa in razvoj programov preventivne
vadbe proti bolečini v spodnjem delu hrbta
Raziskave novih metodologij za konserviranje ? restavriranje baročnih slik na platnu
Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.-19. stoletje)
Funkcionalizacija biomedicinskih vzorcev s termodinamsko neravnovesno plinsko plazmo
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75

L7-4035

76

L7-4119

77

L7-4161

78

L7-4274

79

V4-1101

80

V4-1110

81

V4-1138

Raziskave okolju prijaznih postopkov čiščenja delikatnih biomedicinskih komponent
Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega
vmesnika za vizualizacijo
Spektrometer za avtomatizirano karakterizacijo novih spojin z metodo 14N jedrske
kvadrupolne resonance
Laserska triangulacija v medicini (LASTRIM)
Raziskava okuženosti/onesnaženosti žit, izdelkov iz žit in silaže s plesnimi in mikotoksini ter
ukrepi za njuno zmanjšanje
Zagotavljanje varne hrane: problematika kontaminacije perutnine in perutninskega mesa s
kampilobaktri v Sloveniji
Vključevanje alternativnih oljnic z visoko vsebnostjo večkrat nenasičenih maščobnih kislin v
kolobar, funkcionalna raba semen, olja in sekundarnih produktov v Sloveniji

3. Obseg in število v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po raziskovalnih vedah
V letu 2014 se je zaključilo 81 projektov državnih pomoči. Skupni obseg zaključenih projektov je 355,3 FTE (full-time
equivalents oziroma ekvivalentov polne zaposlenosti). Po raziskovalnih vedah je osredotočenost raziskovanja v
okviru shem državnih pomoči v tehniki, kjer je bilo sofinancirano po obsegu skoraj polovica projektov državnih
pomoči. Sledijo naravoslovje in nato družboslovje, interdisciplinarne raziskave in biotehnika. Najmanj zastopani sta
medicina in humanistika. Prikazana struktura raziskovalnih projektov se precej razlikuje od strukture celotnega
obsega raziskovalnih programov in projektov po raziskovalnih vedah, ki jih financira Agencija.
Povprečen obseg zaključenega projekta državnih pomoči je 4,4 FTE. To je povprečen obseg za zaključen projekt za
celotno triletno obdobje izvajanja oziroma financiranja projekta. Največji obseg zaključenega projekta državnih
pomoči je 6,4 FTE in najmanjši obseg je 0,6 FTE.

Preglednica 2: Obseg celotnega financiranja in število v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov državnih
pomoči
FTE

Projekti

Vede

Obseg

Delež

Število

Delež

Naravoslovje

56,5

15,9%

12

14,8%

Tehnika

189,9

53,5%

42

51,9%

Medicina

15,8

4,4%

4

4,9%

Biotehnika

26,8

7,6%

9

11,1%

Družboslovje

28,8

8,1%

6

7,4%

Humanistika

9,9

2,8%

2

2,5%

Interdisciplinarne raziskave

27,5

7,7%

6

7,4%

Skupaj

355,3

100,0%

81

100,0%

4. Obseg v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po sektorjih dejavnosti
V letu 2014 so se zaključili raziskovalni projekti, katerih organizacije izvajajo dejavnost v štirih sektorjih dejavnosti:
državni sektor, poslovni sektor, visokošolski in zasebni nepridobitni sektor. Največ projektov se je zaključilo v
visokošolskem sektorju.
Sledita grafični in tabelarični prikaz strukture financiranja po obsegu v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov
državnih pomoči.
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Slika 1: Obseg zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po sektorju dejavnosti

Preglednica 3: Obseg in število v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po sektorju
dejavnosti
FTE
Sektor dejavnosti
Obseg
Delež
Državni sektor
117,2
33,0%
Poslovni sektor
103,3
29,1%
Visokošolski sektor
127,0
35,8%
Zasebni nepridobitni sektor
7,7
2,2%
Skupna vsota
355,3
100,0%

5. Obseg v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po izvajalskih raziskovalnih
organizacijah
Pri 81 končanih projektih je sodelovalo 89 različnih izvajalskih raziskovalnih organizacij. Enako kot v predhodnih letih
tudi v letu 2014 po obsegu izstopa Univerza v Ljubljani, sledi Institut "Jožef Stefan" in še 3 organizacije z več kot 10
FTE: Univerza v Mariboru, Kemijski inštitut in Univerza na Primorskem.
Preglednica 4: Obseg in število zaključenih projektov po nosilnih raziskovalnih organizacijah
Nosilna raziskovalna organizacija

FTE

Univerza v Ljubljani
Institut "Jožef Stefan"
Univerza v Mariboru
Kemijski inštitut
Univerza na Primorskem Universita del Litorale
ISKRATEL, D.O.O.
BIA SEPARATIONS
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Nacionalni inštitut za biologijo
CINKARNA CELJE D.D.
MEIS D.O.O.
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

87,1
60,6
21,2
17,5
10,6
8,0
6,8
5,9
5,4
5,3
5,1
4,6
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Geološki zavod Slovenije
4,4
ACIES BIO D.O.O.
4,4
Univerzitetni klinični center Ljubljana
4,4
CELICA D.O.O.
4,3
ERICO D.O.O.
4,0
GORENJE D.D.
3,8
Univerza v Novi Gorici
3,7
KOLEKTOR GROUP D.O.O
3,5
Gozdarski inštitut Slovenije
3,5
C3M D.O.O.
3,5
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
3,0
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
2,8
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
2,8
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
2,6
FOTONA D.D.
2,4
HIPOT-RR D.O.O.
2,2
SENSUM D.O.O.
2,2
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut
2,2
IMPOL D.O.O.
2,0
BIOMED D.O.O.
1,9
CBS INŠTITUT D.O.O.
1,9
TURBOINŠTITUT D.D.
1,9
EKLIPTIK D.O.O.
1,9
INDRAMAT D.O.O.
1,8
TOSAMA D.O.O
1,8
CIMOS, D.D.
1,7
ABELIUM D.O.O.
1,7
TECES
1,7
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
1,7
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana
1,6
ELEA IC D.O.O.
1,6
GI ZRMK D.O.O.
1,6
VARSI, D.O.O.
1,6
EIPF D.O.O.
1,6
ZLATARNA CELJE D.D.
1,4
LPKF D.O.O.
1,4
ALPINEON D.O.O.
1,3
SALONIT ANHOVO, D.D.
1,2
UNIOR D.D.
1,2
EMONA RCP D.O.O.
1,2
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan
1,2
IPMIT D.O.O.
1,2
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo
1,1
PREMOGOVNIK VELENJE
1,1
EMO - ORODJARNA
1,1
XLAB D.O.O.
1,0
TRC JUB D.O.O.
0,9
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s
tehnologijami prihodnosti
0,9
ISKRA PIO, D.O.O.
0,8
ALIANTA D.O.O.
0,8
TALUM D.D.
0,7
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LEK D.D.
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec
OPTOTEK D.O.O.
S&T SLOVENIJA D.D.
ZVD D.O.O.
EDUCELL D.O.O.
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
CGS PLUS D.O.O.
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Univerzitetni klinični center Maribor
IRSPIN
JULON D.O.O.
BIA D.O.O.
BUTINAR D.O.O.
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
TIC - LENS D.O.O.
HARPHA SEA D.O.O.
KOLPA, D.D. METLIKA
LABENA D.O.O.
LITOSTROJ POWER
TKC, D.O.O.
HELIOS, D.O.O.
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
MLINOTEST D.D.
PAN-NUTRI D.O.O.

0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

Skupaj

355,3

6. Obseg in število v letu 2014 zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po družbenoekonomskih
ciljih
V letu 2014 je največ državnih pomoči zaključenih raziskovalnih projektov namenjenih splošnemu napredku znanja s
področja tehnoloških ved ter industrijski proizvodnji in tehnologiji. Na tretjem mestu je okolje s pol manjšim
obsegom in številom projektov kot industrijska proizvodnja in tehnologija. Če upoštevano splošni napredek znanja
kot en cilj (ne razdeljen po vedah), potem je ta družbenoekonomski cilj na prvem mestu s skupno 139,2 FTE in 32
zaključenimi raziskovalnimi projekti.

Preglednica 5: Obseg in število projektov po družbenoekonomskih ciljih
Družbenoekonomski cilj

FTE

Št. proj.

Splošni napredek znanja, Tehnološke vede
Industrijska proizvodnja in tehnologija
Okolje
Energija
Splošni napredek znanja, Naravoslovne vede
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi
Splošni napredek znanja, Medicinske vede
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje
Splošni napredek znanja, Humanistične vede
Splošni napredek znanja, Družbene vede

93,3
90,0
44,0
37,1
18,3
16,8
11,4
9,9
9,9
6,4

22
20
10
8
4
3
3
2
2
1
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Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja
Kmetijstvo
Obramba

5,0
4,7
4,4
4,3

1
1
3
1

Skupaj

355,3

81

Slika 2: Financiranja zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po obsegu zaključenih projektov (FTE)
glede na družbenoekonomski cilj

7. V letu 2014 zaključeni raziskovalni projekti državnih pomoči po statističnih regijah
Obseg realiziranih FTE po statističnih regijah v letu 2014 je po najbolj zastopanih regijah enak predhodnemu letu.
Največ izvajalskih organizacij je iz Osrednjeslovenske statistične regije (izvajali so 260,9 FTE), sledita Podravska
statistična regija (28,2 FTE) in Savinjska statistična regija (18,6 FTE).
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Slika 3: Obseg (FTE) zaključenih raziskovalnih projektov državnih pomoči po statističnih regijah

8. Število zastavljenih in doseženih ciljev v letu 2014 zaključenih aplikativnih projektov državnih pomoči
O zastavljenih in doseženih ciljih so poročali le aplikativni raziskovalni projekti. V letu 2014 se je zaključilo 55
aplikativnih raziskovalnih projektov državnih pomoči, ki v poročilih izkazujejo izredno veliko število zastavljenih in
doseženih ciljev.
V letu 2014 si je 8 aplikativnih projektov zastavilo več kot polovico vseh možnih ciljev. V povprečju je bilo
zastavljenih 12,1 cilj na projekt. Stopnja realizacije ciljev je oziroma bo 97,6 odstotna: doseženih je bilo 80,6 %
zastavljenih ciljev in 17,0 % zastavljenih ciljev bo doseženi v 3 letih. Le 2,4 % zastavljenih ciljev ne bo doseženih v 3
letih. Zastavljeni cilji in doseženi rezultati kažejo močno uravnoteženost med teoretično in praktično uporabno
naravnanostjo aplikativnih projektov državnih pomoči. Vsi razen enega zaključenega aplikativnega projekta državnih
pomoči navajajo pomembnost pridobitve novih znanstvenih spoznanj, 53 od 55 zaključenih projektov pa navaja
pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin.

Preglednica 6: Število zastavljenih in doseženih ciljev oziroma ciljev, ki bodo doseženi v 3 letih

Cilj
pridobitev novih znanstvenih spoznanj

Zastavljen
cilj
54

Dosežen
cilj
54

Bo
dosežen v
3 letih
0

pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin

53

52

1

večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja

49

49

0

posredovanje novih znanj neposrednim uporabnikom (seminarji, 43
forumi, konference)
dvig tehnološke ravni
40

39

4

30

10

razvoj novega izdelka

25

13

38
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prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v prakso

36

28

8

sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja

34

23

11

razvoj in izdelava prototipa

29

25

4

izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije

28

24

4

izboljšanje obstoječega izdelka

23

19

4

razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije

22

19

3

mednarodni patent

20

5

15

patent v Sloveniji

19

12

6

razvoj nove storitve

18

16

2

strokovna ocena stanja

16

15

1

razvoj novih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih 15
procesov
svetovalna dejavnost
14

11

4

13

1

izboljšanje obstoječe storitve

13

12

1

znanje, ki vodi k ustanovitvi novega podjetja ("spin off")

12

8

3

izboljšanje obstoječih proizvodnih metod in instrumentov oz. 10
proizvodnih procesov
razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških 9
rešitev
prispevek k ohranjanju/varovanje naravne in kulturne dediščine
9

9

1

6

2

6

2

razvoj novih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov

9

5

3

izboljšanje obstoječega informacijskega sistema/podatkovnih baz

8

8

0

izboljšanje obstoječih sistemskih, normativnih, programskih in 8
metodoloških rešitev
izboljšanje obstoječih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov
7

6

1

5

1

razvoj standardov

7

2

5

razvoj novega informacijskega sistema/podatkovnih baz

6

5

1

ustanovitev novega podjetja ("spin off")

5

3

0

prispevek k razvoju nacionalne kulturne identitete

3

2

0

drugo

3

0

0

izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitev

2

1

1

Skupaj

666

537

113

144

Slika 4: Število zastavljenih in doseženih ciljev oziroma ciljev, ki bodo doseženi v 3 letih
9. Število uporabljenih rezultatov v letu 2014 zaključenih aplikativnih projektov državnih pomoči
Skoraj polovica (48,8 %) rezultatov vseh zastavljenih ciljev zaključenih aplikativnih projektov je bila uporabljenih v
celoti. Delno uporabljenih rezultatov je bilo 24,9 % in 22,5 % rezultatov bo uporabljenih v naslednjih treh letih. Le 25
oziroma 3,8 % rezultatov ni oziroma ne bo uporabljenih.
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Slika 5: Število rezultatov, ki so uporabljeni ali delno uporabljeni oziroma bodo uporabljeni v 3 letih, po ciljih.

Preglednica 7: Število rezultatov, ki so uporabljeni ali delno uporabljeni oziroma bodo uporabljeni v 3 letih, po ciljih.
Bo
Uporabljen v Delno
uporabljen v
Cilj
celoti
uporabljen
3 letih
pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin

40

9

4

večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja

37

8

4

pridobitev novih znanstvenih spoznanj

36

12

6

8

3

posredovanje novih znanj neposrednim uporabnikom (seminarji, 32

146

forumi, konference)
dvig tehnološke ravni

19

11

10

razvoj in izdelava prototipa
15
prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v
prakso
14

8

4

10

11

izboljšanje obstoječega izdelka

13

5

5

sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja

11

9

14

izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije

10

13

5

razvoj novega izdelka

10

10

16

razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije

10

6

6

patent v Sloveniji

9

3

5

strokovna ocena stanja

8

6

2

razvoj nove storitve

8

4

6

svetovalna dejavnost

8

4

2

izboljšanje obstoječe storitve

5

4

4

mednarodni patent
razvoj novih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih
procesov
izboljšanje obstoječih proizvodnih metod in instrumentov oz.
proizvodnih procesov
izboljšanje obstoječega informacijskega sistema/podatkovnih
baz

5

1

12

4

7

4

4

3

3

4

3

1

prispevek k ohranjanju/varovanje naravne in kulturne dediščine 4
izboljšanje
obstoječih
zdravstvenih/diagnostičnih
metod/postopkov
4

3

1

1

1

razvoj novega informacijskega sistema/podatkovnih baz

3

2

1

ustanovitev novega podjetja ("spin off")
3
izboljšanje obstoječih sistemskih, normativnih, programskih in
metodoloških rešitev
2

0

1

5

0

znanje, ki vodi k ustanovitvi novega podjetja ("spin off")
razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih
metodoloških rešitev

2

2

6

1

3

4

razvoj novih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov

1

3

3

razvoj standardov

1

2

4

izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitev

1

1

0

prispevek k razvoju nacionalne kulturne identitete

1

0

1

razvoj novih organizacijskih in upravljavskih rešitev

0

0

1

Skupaj

325

166

150

in

10. Število in vrsta vseh učinkov v letu 2014 zaključenih aplikativnih projektov državnih pomoči
Razporeditev posameznih vrst vplivov oziroma učinkov zaključenih aplikativnih projektov državnih pomoči je,
podobno kot v predhodnih letih, največje na področju gospodarskega razvoja. Sledi družbeni razvoj in drugi učinki z
bistveno manjšim številom učinkov kot gospodarski razvoj.
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Slika 6: Število in vrsta učinkov zaključenih projektov

Preglednica 8: Število projektov, ki izkazujejo velik, srednji in majhen vpliv, po učinkih
Velik
Učinki
vpliv

Srednji
vpliv

Majhen
vpliv

gospodarski razvoj

92

160

143

družbeni razvoj

37

36

13

razvoj družbene infrastrukture

29

23

21

razvoj visokošolskega izobraževanja

21

36

29

tehnološki razvoj

20

44

38

varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva

9

8

10

varovanje okolja in trajnostni razvoj

7

10

14

ohranjanje in razvoj nacionalne naravne in kulturne dediščine in identitete

5

4

3

Skupaj

220

321

271

V nadaljevanju so podrobneje prikazani posamezni učinki zaključenih aplikativnih projektov državnih pomoči.
a. Število projektov po vrsti gospodarskih učinkov

Preglednica 9: Število projektov po vrsti gospodarskih učinkov, ki izkazujejo velik, srednji in majhen vpliv.
Majhen
Učinek
Velik vpliv
Srednji vpliv vpliv
dvig izobrazbene strukture zaposlenih

12

16

10

zmanjšanje porabe materialov in energije

12

14

10

znižanje stroškov proizvodnje

12

8

5

nova delovna mesta

11

19

6
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nov investicijski zagon

9

11

8

razširitev ponudbe novih izdelkov/storitev na trgu

8

16

23

razširitev področja dejavnosti

8

13

20

povečanje dobička

7

19

11

širitev obstoječih trgov

5

18

10

večji delež izvoza

4

14

14

večja konkurenčna sposobnost

4

12

26

Slika 7: Število zaključenih projektov po vrsti gospodarskih učinkov

b. Število projektov po vrsti učinkov razvoja visokošolskega izobraževanja
Preglednica 10: Število projektov po vrsti učinkov razvoja visokošolskega izobraževanja, ki izkazujejo velik, srednji in
majhen vpliv.
Majhen
Učinek
Velik vpliv
Srednji vpliv vpliv
razvoj dodiplomskega izobraževanja

17

12

9

razvoj podiplomskega izobraževanja

4

24

17

drugo

0

0

3

149

Slika 8: Število zaključenih projektov po vrsti učinkov razvoja visokošolskega izobraževanja

c. Število projektov po vrsti tehnoloških učinkov

Preglednica 11: Število projektov po vrsti tehnoloških učinkov, ki izkazujejo velik, srednji in majhen vpliv.
Majhen
Učinek
Velik vpliv
Srednji vpliv vpliv
tehnološko prestrukturiranje dejavnosti

8

10

5

tehnološka razširitev/posodobitev dejavnosti

7

18

14

uvajanje novih tehnologij

5

16

19

Slika 9: Število zaključenih projektov po vrsti tehnoloških učinkov
č. Število projektov po vrsti družbenih učinkov
Preglednica 12: Število projektov po vrsti družbenih učinkov, ki izkazujejo velik, srednji in majhen vpliv.
Srednji
Majhen
Učinek
Velik vpliv vpliv
vpliv
izboljšanje delovanja administracije in javne uprave
razvoj civilne družbe
razvoj socialnih dejavnosti
dvig kvalitete življenja
izboljšanje vodenja in upravljanja

9
8
8
7
5

150

2
3
2
20
9

1
0
0
9
3

Slika 10: Število zaključenih projektov po vrsti družbenih učinkov

d. Število projektov po vrsti infrastrukturnih učinkov
Preglednica 13: Število projektov po vrsti infrastrukturnih učinkov, ki izkazujejo velik, srednji in majhen vpliv.
Majhen
Učinek
Velik vpliv
Srednji vpliv vpliv
informacijsko-komunikacijska infrastruktura
prometna infrastruktura
energetska infrastruktura

7
6
4

4
2
3

1
0
3

Slika 11: Število zaključenih projektov po vrsti infrastrukturnih učinkov, ki izkazujejo velik, srednji in majhen vpliv.
11. Pomen raziskovanja za sofinancerje
Vsi aplikativni raziskovalni projekti državnih pomoči (55 projektov) so imeli vsaj enega sofinancerja. Temeljni
projekti niso imeli sofinancerjev. En aplikativni raziskovalni projekt je imel sedem sofinancerjev, en projekt je imel
šest sofinancerjev, en projekt je imel štiri sofinancerje, šest projektov je imelo tri sofinancerje, 11 projektov je
imelo dva sofinancerja in 35 projektov je imelo enega sofinancerja. V zaključnih poročilih so sofinancerji poročali
o najpomembnejših rezultatih in učinkih raziskovanja za njih. Vsak sofinancer je lahko navedel do 5 rezultatov
oziroma učinkov raziskovanja. Skupaj so sofinancerji navedli 373 rezultatov oziroma učinkov.
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Slika 12: Najpomembnejši raziskovalni rezultati in učinki, ki jih navajajo sofinancerji
Največ (262) je bilo aplikativnih rezultatov. Med aplikativnimi rezultati so najpogosteje navedeni pridobitev novih
praktičnih znanj, informacij in veščin (52-krat), pridobitev novih znanstvenih spoznanj (46-krat), sledi razvoj
novega izdelka in prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v prakso.
Aplikativnim rezultatom sledi publicistika (57) in znanstvene konference (40). Med publicistiko je najpogosteje
naveden kot rezultat članek (52-krat). Med znanstvenimi konferencami pa je najpogosteje naveden rezultat
referat na mednarodni znanstveni konferenci (22-krat).
Preglednica 14: Aplikativni rezultati, ki so jih navedli sofinancerji
Aplikativni rezultati

Število

pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin
pridobitev novih znanstvenih spoznanj
razvoj novega izdelka
prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v prakso
razvoj in izdelava prototipa
izboljšanje obstoječega izdelka
razvoj novih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih procesov
dvig tehnološke ravni
izboljšanje obstoječe storitve
patent v Sloveniji
posredovanje novih znanj neposrednim uporabnikom (seminarji, forumi, konference)
razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije
razvoj nove storitve
razvoj novih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov
večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja

52
46
25
22
11
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
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izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije
mednarodni patent
sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja
izboljšanje obstoječih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih procesov
svetovalna dejavnost
razvoj novega informacijskega sistema/podatkovnih baz
razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških rešitev
strokovna ocena stanja
izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitev
izboljšanje obstoječih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških rešitev
izboljšanje obstoječih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov
priprava/organizacija razstave
prispevek k ohranjanju/varovanje naravne in kulturne dediščine
razvoj novih organizacijskih in upravljavskih rešitev
drugo

5
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Skupaj

262

12. Zaključek
V letu 2014 zaključeni raziskovalni projekti državnih pomoči izkazujejo pozitivne in izredno velike raziskovalne in
razvojne rezultate ter pomembne vplive oziroma učinke za gospodarski, tehnološki, družbeni, infrastrukturni,
okoljski in kulturni razvoj Slovenije. Kljub majhnemu obsegu, razpršenosti in različnosti ciljev zaključenih
raziskovalnih projektov državnih pomoči, le-ti kažejo velik znanstvenoraziskovalni potencial na vseh raziskovalnih
področjih raziskovalnih ved.
Analiza je pokazala visoko stopnjo že realiziranih zastavljenih ciljev in že uporabljenih zastavljenih ciljev. Doseženih
je bilo 80,6 % zastavljenih ciljev in 17,0 % zastavljenih ciljev bo doseženih v naslednjih 3 letih. Le 16 zastavljeni cilji
oziroma 2,4 % zastavljenih ciljev ni in ne bo doseženih v naslednjih 3 letih. Od vseh zastavljenih ciljev je bilo do
zaključka izvajanja aplikativnih raziskovalnih projektov v celoti uporabljenih 48,8 % rezultatov, 24,9 je bilo delno
uporabljenih in 22,5 % bo uporabljenih v 3 letih. Od vseh zastavljenih ciljev pa le 25 rezultati oziroma 3,8 %
rezultatov ne bodo uporabljeni oziroma ne bodo uporabljeni v 3 letih.
Raziskovalni rezultati so glede na neposredno vložen obseg, izražen v FTE, spodbudni. Izpostaviti velja zlasti visok
delež ciljev oziroma v celoti uporabljenih rezultatov, ki se nanašajo na pridobitev novih praktičnih znanj, informacij
in veščin sledi večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja, pridobitev novih znanstvenih spoznanj in
posredovanje novih znanj neposrednim uporabnikom (seminarji, forumi, konference). Navedene rezultate je že
uporabilo skoraj polovica zaključenih aplikativnih projektov.
Doseženi rezultati zaključenih aplikativnih raziskovalnih projektov državnih pomoči pa največkrat poročajo o velikem
potencialnem vplivu oziroma učinku na področju gospodarskega razvoja. Sledijo družbeni razvoj, razvoj družbene
infrastrukture, razvoj visokošolskega izobraževanja in tehnološki razvoj.
Vsi zaključeni aplikativni projekti državnih pomoči so imeli vsaj enega sofinancerja. Skupno je imelo 55 aplikativnih
projektov 92 sofinancerjev, ki so najpogosteje navedli aplikativne rezultate, sledita publicistika in znanstvene
konference. Od posameznih rezultatov in učinkov sta najpogosteje navedena pridobitev novih praktičnih znanj,
informacij in veščin ter članek, sledi pridobitev novih znanstvenih spoznanj.
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MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Številka priglasitve
Naziv sheme
SI
0001-20454192006
BE01-23992452012
0001-20454192007
BE01-20454192012

Kategorija

Raziskave in
Program tehnološkega
razvoj ter
razvoja
inovacije
Program za
Raziskave in
spodbujanje
razvoj ter
tehnološkega razvoja
inovacije
in inovacij v letu 2013
Raziskave in
Davčna olajšava za
razvoj ter
raziskave in razvoj
inovacije
Raziskave in
Javni razpis
razvoj ter
raziskovalni vavčer
inovacije

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

62.703.785,37

53.263.000,67

21.838.906,93

2.531.158,74

11.079.760,75

557.625,91

730.233,43

3.183.138,07

3.314.032,05

2.841.219,77

Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za obdobje 2007-2012 in Program za
spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013
Izvajata 2 ministrstvi (MIZŠ in MGRT)
Direktorat za visoko šolstvo in znanost Direktorat za informacijsko službo
Naziv sheme državne pomoči: Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za
obdobje 2007-2012 (0001-2045419-2006, N472/2006), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij
v letu 2013 (BE01-2399245-2012)
UVOD
V skladu s Programom reform za izvajanje Lizbonske strategije je gospodarski cilj v desetih letih preseči
povprečno raven ekonomske razvitosti in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije.
Za doseganje tega cilja je prva prioriteta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast. Za spodbujanje
podjetniškega razvoja in povečanja konkurenčnosti je potrebno z ukrepi spodbujanja tehnološkega razvoja,
izobraževanja in usposabljanja zaznavati in podpreti področja, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti ter
dopustiti razvoj novih potencialno uspešnih področij.
Druga razvojna prioriteta je učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in
kakovostna delovna mesta. Za povečanje gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in tehnološki
razvoj je potrebno:
prioritetno usmerjati raziskovalno razvojne dejavnosti v tehnološka področja, kjer lahko raziskovalni potencial
povežemo z gospodarsko dejavnostjo in dosežemo dvig dodane vrednosti;
uveljaviti merila uporabnosti in dvosmernega pretoka znanja z gospodarstvom pri javnem financiranju;
prilagoditi organizacijsko strukturo in financiranje raziskovalno razvojnega sektorja tako, da bo zagotovljena večja
učinkovitost uporabe razpoložljivih sredstev za raziskave in razvoj;
spodbujati zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu.
PROGRAMI, CILJI IN UKREPI
Osnovo za usmerjanje dejavnosti na področju tehnološkega razvoja v obdobju 2007 do 2012 predstavlja Program
za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (v nadaljevanju program
ukrepov) , ki po svoji vsebini izhaja iz strateških dokumentov Strategija razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta leta
2005, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, pripravljen v letu 2005 in Nacionalni raziskovalni in
razvojni program za obdobje 2006-2010 in program Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020
(RISS).
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Program ukrepov tako predstavlja akcijski dokument za izvedbo ukrepov, ki so zapisani v nadrejenih strategijah
razvoja. V skladu z prioritetama je program sestavljen iz dveh sklopov:
 Znanje za razvoj
 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
Znanje za razvoj
Prvi sklop z naslovom Znanje za razvoj je usmerjen v povečanje ustvarjanja, prenosa in uporabe znanj za
dolgoročno skladen razvoj in zajema naslednji ukrep:
Sodelovanje v programih Evropske unije
Namen ukrepa je krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja. Cilj ukrepa je vključevanje
slovenskih gospodarskih družb in institucij v raziskovalno razvojne in tehnološke programe Evropske unije ter
povečanje deleža projektov vključenih v mednarodne znanstveno raziskovalne programe.
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
Drugi sklop z naslovom izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij je usmerjen v krepitev ključnih faktorjev
uspeha podjetij in zajema naslednji ukrep:
Raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
Namen ukrepa je spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovativnost. Cilj ukrepa je zmanjšanje
razkoraka med deležem javnih in zasebnih sredstev za raziskave in razvoj in približevanje povprečju EU,
povečanje podjetniških vlaganj v R&D.
STRUKTURA, REZULTATI IN UČINKI TEHNOLOŠKO RAZVOJNIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ZA
SPODBUJAJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA TER INFORMACIJSKE DRUŽBE ZA OBDOBJE 2007-2012
Eden izmed ključnih ciljev v letu 2014 je bila ohranitev stopnje vlaganja v raziskave in razvoj v podjetjih, saj je to
eden izmed dejavnikov, ki podjetjem pomaga, da tudi v času krize ostanejo dovolj močna, da lahko s svojimi
izdelki, storitvami in predvsem znanjem, ki ga imajo, konkurirala na svetovnih trgih. V letu 2014 so se sofinancirali
naslednji ukrepi:
 sodelovanje v programih Evropske unije
 raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih

Tabela 1: Dodeljene državne pomoči po ukrepih v letu 2014 (v EUR)
Ukrep
Sodelovanje v programih Evropske unije
Raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
SKUPAJ

SKUPAJ
437.600,75
5.409.561,81
5.847.162,56

DELEŽ
7,48
92,52
100,00

Sodelovanje v programih Evropske unije
V letu 2014 je ministrstvo sofinanciralo raziskovalne projekte v okviru razpisov ERA-NET iniciativ 12 različnim
prejemnikom, ki so dobili subvencije za 10 projektov. Vsi projekti so bili s področja tehniških ved. Vsi projekti
ERA-NET programov so večletni (navadno trajajo 3 leta). V letu 2014 se je zaključilo sofinanciranje 6 projektov, 4
projektom pa se nadaljuje sofinanciranje še v leto 2015. V letu 2014 so se pričeli 4 novi projekti, vendar v letu
2014 še niso bili financirani.
Letni obseg in število prejemnikov po raziskovalnih disciplinah v letu 2014
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Ker je ukrep spodbujanja mednarodnega sodelovanja namenjen pospeševanju tehnološkega razvoja v podjetjih,
prevladujejo projekti iz tehniških in tehnoloških ved in sicer iz področja materialov, nanomaterialov, ter področja
elektrotehnike in elektronike.
Tabela 2: Dodeljene državne pomoči po raziskovalnih disciplinah v letu 2014 (v EUR)
Dodeljena sredstva v EUR
Poslovni
Državni
Visokošolski
Raziskovalna disciplina sektor
sektor
sektor
SKUPAJ
Delež
Tehniške in
tehnološke vede
176.628,39 182.572,99
78.399,37
437.600,75

Projekti
Število

Delež

10

Raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev v letih 2012 – 2014
V letu 2012 je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 2014. Razpis je vsebinsko usmerjen v raziskave in razvoj standardnih tematskih področjih. Iz tehničnega vidika
smo prednostno podprli področje računalništva v oblaku, komunikacijskih tehnologij kratkega dosega,
radiofrekvenčna identifikacija, ki sodijo v internet stvari. Horizontalne prioritete, ki jih podpiramo so trajnostni
razvoj, varčna raba energije, pametne stavbe, mesta, varovanje okolja in prehod v nizkoogljično družbo.
V letu 2014 se je zaključilo izvajanje 10 projektov izbranih v letu 2013. Na projektih je sodelovalo 32 konzorcijskih
partnerjev od tega v šestih konzorcijih javne raziskovalne organizacije in 26 podjetij. V letu 2014 je bilo izplačanih
1.599.149,66 EUR sredstev za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov e-storitev.
Pozitivni učinki sofinanciranja se kažejo predvsem v povezovanju podjetij z raziskovalnimi institucijami in v
povezovanju med podjetji samimi. Na ta način gospodarstvo pridobi nove produkte oz. storitve, ki so razvite
hitreje, bolje in z višjo dodano vrednostjo.
Kompetenčni centri
Z instrumentom se spodbuja povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na določenih
tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij.
Rezultat tovrstnega povezovanja so novi produkti, storitve in procesi z višjo dodano vrednostjo ter s tem
povečevanje konkurenčnosti.
V okviru Javnega razpisa za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bilo izbranih 7 kompetenčnih
centrov, skupna vrednost projektov je 65.340.458,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa znaša 44.736.292,00 EUR.
V letu 2014 se je uspešno zaključilo izvajanje vseh 7 kompetenčnih centrov.
Tabela 3: Dodeljene državne pomoči po tematskih področjih kompetenčnih centrov v letu 2014 ( v EUR)
Vrednost sofinanciranja v
Vrsta projekta
Število
Delež
Delež
EUR
Procesne tehnologije

1

14,29

612.272,00

Učinkovita raba energije

1

14,29

796.769,92

Biomedicinska tehnika

1

14,29

495.796,50

13,01

Trajnostno gradbeništvo

1

14,29

458.028,98

12,02

Hrana in zdravje

1

14,29

600.714,05

15,77

Omrežni sistemi in storitve

1

14,29

525.891,54

13,8

Uporabniške platforme in
vmesniki

1

14,29

320.939,16

SKUPAJ

7

100,00%

3.810.412,15
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16,07
20,91

8,42
100

IZBRANI KAZALCI UČINKOV DRŽAVNIH POMOČI
Letni izvedbeni cilji in učinki državnih pomoči po posameznem ukrepu - Sodelovanje v programih Evropske unije
Ukrep
Kratek opis

Kazalniki
Izhodiščno leto
Začetno stanje
Izračun za leto 2014
Rezultat
Uspešnost
Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek

Sodelovanje v programih Evropske unije
Cilj ukrepa je dodatno financiranje raziskovalnih projektov s strani posameznih
držav partneric ERA-NET iniciativ in s tem spodbujanje povezovanja
raziskovalnih organizacij na specifičnih področjih.
Število sofinanciranih projektov (število partnerjev v mednarodnih projektih,
število slovenskih koordinatorjev, število slovenskih industrijskih partnerjev)

10 sofinanciranih projektov

Izplačano 437.600,75 EUR
Pozitiven

V letu 2014 smo izplačali vse pogodbene obveznosti (skladno z letnimi poročili). Skupni znesek izplačil je nekoliko
nižji zaradi 2 učinkov: v letu 2012 zaradi proračunskih omejitev nismo sodelovali pri novih razpisih se je število
financiranih projektov začasno nekoliko znižalo. Smo pa sodelovali pri razpisih v letu 2013, vendar smo prešli na
nov način financiranja, saj ne izplačujemo več avansov, temveč povrnemo stroške za 6 do 12 mesecev izvajana
projekta, kar ima vpliv na načrtovana izplačila po proračunskih letih. Tako za projekte, ki so bili izbrani na razpisih
2013 predvidevamo prva izplačila v letu 2015, rezultatov razpisov iz 2014 pa še ni (predvidoma junija). Sicer pa
so rezultati tega ukrepa pozitivni, saj so slovenski raziskovalci razširili mrežo partnerjev s katerimi sodelujejo pri
projektih, pa tudi vloga slovenskih raziskovalcev pri projektih je vidnejša (več koordinatorjev). Pozitivni učinek
ukrepa pa je tudi vse pogostejše sodelovanje industrijskih parterjev v raziskovalnih projektih.
Letni izvedbeni cilji in učinki državnih pomoči po posameznem ukrepu - Spodbujanje raziskovalno razvojnih
projektov razvoja e-storitev
Ukrep
Kratek opis

Raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
S ukrepom poskušamo povečati obseg podjetniških vlaganj v raziskave, razvoj in
inovacije.

Kazalniki
Izhodiščno leto
Začetno stanje
Izračun za leto 2014
Rezultat
Uspešnost
Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek

Število sofinanciranih tehnološko razvojnih projektov v podjetjih
2012
Izvajalo se je 10 projektov

Izplačano 1.599.149,66 EUR
Pozitiven

Na podlagi v letu 2014 uspešno zaključenih projektov pričakujemo, da bodo pozitivni učinki vlaganj vplivali tako
na podjetja, ki so razvila prototipe, na prenos znanj, kot na razvoj informacijske družbe v Sloveniji.
Letni izvedbeni cilji in učinki državnih pomoči po posameznem ukrepu - Kompetenčni centri
Ukrep
Kratek opis

Kompetenčni centri
Z ukrepom poskušamo okrepiti in povezati znanja in kompetenc podjetij in
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Kazalniki
Izhodiščno leto
Začetno stanje
Izračun za leto 2014
Rezultat
Uspešnost
Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek

raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, rezultat katerega
bodo novi produkti, storitve in procesi z višjo dodano vrednostjo ter s tem
povečevanje konkurenčnosti.
Število sofinanciranih tehnološko razvojnih projektov v kompetenčnih centrih
2010
7 projektov iz razpisa KC
Izvajalo se je vseh 7 projektov
Izvedlo se je vseh 7 projektov
Izvedlo se je vseh 7 projektov
Pri KC je bilo načrtovanih 4.395.233,53 EUR, izplačanih 3.810.412,15 EUR.
86,70% realizacija
Pozitiven

Davčna olajšava za raziskave in razvoj
V skladu s spremembo pravnega reda - uvedbo enotne splošne davčne olajšave za vlaganja raziskave in razvoj
(RR) na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št.
30/12), je bila regijska davčna olajšava, pod priglašeno shemo pomoči št. 0001-2045419-2007, ukinjena oz.
omejena zgolj na uveljavljanje že pred uveljavitvijo tega zakona (1.1.2012) pridobljenih pravic, ki so jih podjetja
lahko uveljavljala v naslednjih letih. Nova, povečana 100% davčna olajšava za vlaganja v RR je bila uvedena za vse
gospodarske družbe in samostojne podjetnike in zato ne predstavlja državne pomoči. Tako za regionalno davčno
olajšavo za RR v letih njenega polnega izvajanja, kot za sedanjo splošno davčno olajšavo za RR dosegljivi kazalci
kažejo, da davčni zavezanci, ki koristijo to pravico poslujejo bolje od povprečja gospodarskih družb. Študija
Evropske komisije je v letu 2014 za novo olajšavo (ki je bila nadgrajena stara olajšava) ugotovila, da je preprosta,
a učinkovita in blizu dobri praksi.

Javni razpis raziskovalni vavčer
Institucija: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Notranje organizacijska enota: Direktorat za znanost
Naziv sheme državne pomoči: Javni razpis raziskovalni vavčer (BE01-2045419-2012/1)
UVOD
V okviru Javnega razpisa raziskovalni vavčer, za katerega je priglašena shema državnih pomoči s št. priglasitve
BE01-2045419-2012/1, z dne 01.09.2013, so sofinancirani upravičeni stroški industrijskih raziskav, ki jih na
podlagi pozitivno rešene vloge na Javni razpis raziskovalni vavčer za podjetja izvedejo izbrane raziskovalne
organizacije.
PROGRAM, CILJI IN UKREPI
PROGRAM
Pravna podlaga sheme je Javni razpis raziskovalni vavčer, ki temelji na programskem dokumentu: Operativni
program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, nanaša se na prvo razvojno prioriteto:
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, ter na prvo prednostno usmeritev: Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
CILJI
Raziskovalni vavčer je namenjen predvsem spodbujanju raziskovalno-razvojnih aktivnosti v podjetjih, ki imajo
strateško pomembne in z vidika inovativnosti kvalitetne celovite poslovne zamisli in projekte. Pomembno je, da
so pobudniki podjetja sama, ki bodo iz potreb celovitega razvoja poslovnih zamisli in projektov sodelovala z
raziskovalnimi organizacijami, kot zunanjimi izvajalci oziroma kot razvojno-raziskovalno podporno okolje. To
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pomeni, da poteka sofinanciranje razvojno-raziskovalnih aktivnosti podjetjem, ki tudi prevzemajo odgovornost za
njihovo uspešno izvedbo.
Cilj je spodbujanje podpornega okolja za industrijske raziskave podjetij z najemom zunanjih storitev raziskovalnih
organizacij za pridobivanje manjkajočih visoko strokovnih znanj, s katerimi se za potrebe celovitejšega in
hitrejšega razvoja nadgradijo raziskovalni potenciali in dosega prenos znanja med podjetji in raziskovalnimi
organizacijami.
Bolj podrobno cilje lahko opredelimo:
 sofinanciranje raziskav podjetij preko najema raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega
okolja,
 sofinanciranje raziskav, ki so potrebne v gospodarstvu, s katerim podjetja manjkajoča visoko strokovna
znanja za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo z najemom raziskovalnih organizacij,
 močnejša integracija znanstveno raziskovalnega dela v podjetjih ter povezovanje znanstvenega dela s
potrebami gospodarstva,
 krepitev sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, kjer slednje po naročilu gospodarstva
izvedejo za podjetja potrebne raziskave,
 rezultati sodelovanja so neposredno uporabni za potrebe gospodarstva,
 povečanje zasebnega vlaganja v raziskave in razvoj,
 povečanje obsega sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami in
 hitrejša rast in razvoj inovativnih podjetij.

UKREP
Z ukrepom raziskovalni vavčer se spodbuja sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, ki
nastopajo v obliki podpornega okolja. Do pomoči so upravičena podjetja, ki za namen izvajanja svojih
industrijskih raziskav, potrebnih za njihov razvoj ali na splošno v gospodarstvu, za manjkajoča visoko strokovna
znanja in celovitejši in hitrejši razvoj najemajo raziskovalne organizacije kot zunanje izvajalce.
Prek ukrepa se spodbuja interakcija in prenos znanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami z namenom
nadgradnje znanja in raziskovalnih potencialov za potrebe podjetij oziroma gospodarstva. Rezultati dela
raziskovalnih organizacij so neposredno uporabni za potrebe podjetij.
Ministrstvo z javnim razpisom sledi ciljem Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, ki
med ključne prioritete razvojne politike države postavlja krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij in naslednje
cilje:
 povečanje zasebnega vlaganja v raziskave in razvoj,
 povečanje obsega sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami in
 hitrejša rast in razvoj inovativnih podjetij.
Dosežke ukrepa opredeljujemo s kazalnikom Vrednost vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost, kar predstavlja
lastna sredstva podjetij za izvedbo industrijskih raziskav izraženo v EUR.
STRUKTURA JAVNEGA RAZPISA RAZISKOVALNI VAVČER IN REZULTATI INDUSTRIJSKIH RAZISKAV IZVEDENIH V
OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo javnega razpisa, znaša 8.000.000,00 EUR, od
tega 6.800.000,00 EUR prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 1.200.000,00 EUR znaša slovenska
soudeležba sofinanciranja iz nacionalnega proračuna.
Na Javnem razpisu raziskovalni vavčer je bilo za izvajanje operacije izbranih 186 podjetij. Zaradi porabe
predvidenih sredstev se je javni razpis zaprl po prvem odpiranju vlog. Od vseh izbranih podjetij jih 6 ni pristopilo k
podpisu pogodbe, 7 podjetij pa je odstopilo od izvajanja operacije.
Glede na velikost podjetij znaša stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov za izvedbo industrijske raziskave:

159





za mikro in mala podjetja do 70% upravičenih stroškov,
za srednje velika podjetja do 60% upravičenih stroškov in
za velika podjetja do 50 % upravičenih stroškov.

Predvidena vsota pomoči za najem izvedbe raziskave raziskovalne organizacije je najmanj 30.000 EUR in največ
190.000 EUR po podjetju oziroma po vsoti upravičenega stroška.
Preostala sredstva predstavljajo lastno udeležbo podjetij namenjeno za raziskovalno-razvojno dejavnost. DDV na
operacijah raziskovalni vavčer ni upravičen strošek.
Tabela št. 1: Načrtovana in realizirana sredstva
2013

2014

2015

Načrt

Realizacija

Načrt

Realiza-cija

Načrt

5.891.858,00

5.200.409,55

6.076.872,87

5.251.462,70

1.899.523,50

3.596.100,00

3.180.038,07

3.647.127,24

3.197.148,55

1.099.090,86

2.295.758,00

2.020.371,48

2.429.745,63

2.054.314,15

800.432,64

SKUPAJ
Realizacija

Načrt

Realizacija

Upravičeni stroški

Sofinanciranjedržavna pomoč
Lastni viri

Tabela št. 2: Izvedba industrijskih raziskav
Leto
2013
Št. izvajajočih se industrijskih
180
raziskav-plan
Realizacija glede na izplačila
151
Št. zaključenih raziskav
24

2014

2015

152

68

SKUPAJ

142
81

IZBRANI KAZALCI IN OCENA UČINKOV DRŽAVNE POMOČI
Letni izvedbeni cilji
Operacije v okviru instrumenta Javni razpis raziskovalni vavčer so se začele izvajati predvidoma z datumom sklepa
o izboru, t. j. z dnem 21.12.2012. Do 31.8.2013 so podjetja ministrstvu predložila prvi zahtevek za izplačilo, ki
obsega 1. sklop izvedbe industrijske raziskave. Za 2. sklop industrijske raziskave so podjetja predložila drugi
zahtevek za izplačilo do 31.8.2014. Tretji oz. zadnji sklop industrijske raziskave v okviru operacije raziskovalni
vavčer traja najpozneje do 30.6.2015.
Izvedba posameznih operacij v okviru instrumenta je prikazana v Tabeli 3.
Tabela št. 3: Cilji in rezultati ukrepa Javni razpis raziskovalni vavčer
Ukrep
Javni razpis raziskovalni vavčer
Kratek opis
Cilj je spodbujanje podpornega okolja za industrijske raziskave podjetij z
najemom zunanjih storitev raziskovalnih organizacij za pridobivanje manjkajočih
visoko strokovnih znanj, s katerimi se za potrebe celovitejšega in hitrejšega
razvoja nadgradijo raziskovalni potenciali in dosega prenos znanja med podjetji
in raziskovalnimi organizacijami.
Kazalniki
Vrednost vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost
Izhodiščno leto
2012
Začetno stanje
180 potrjenih operacij na Javnem razpisu raziskovalni vavčer
Izračun za leto 2014
V letu 2014 se je izvajalo 142 operacij (glede na izplačila) od 180 potrjenih
operacij.
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Rezultat

Uspešnost
Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek

V letu 2014 je skupaj sofinanciranih 142 operacij, izvedba 142 industrijskih
raziskav, prav toliko uspešnih povezav med gospodarskimi družbami in
raziskovalnimi organizacijami.
93,42 % (koliko od vseh načrtovanih v letu 2014 se je izvajalo)
Načrtovano: 3.647.127,24 EUR. Izplačano: 3.197.148,55 EUR.
87,66 %
Prvi pričakovani učinki izvajanja ukrepa se kažejo v povečanem vlaganju v
raziskovalno razvojno dejavnost s strani zasebnega sektorja - podjetij.
Ukrep raziskovalni vavčer ima spodbujevalni učinek in prispeva k razvoju
inovativnosti v podjetjih in ustvarjanju visokotehnoloških znanj s pomočjo
izbranih raziskovalnih organizacij, ki razpolagajo z visoko strokovnimi znanji, in s
tem h konkurenčnosti podjetij. Poleg uspešnega izvajanja industrijskih raziskav
oz. na podlagi le-teh nastajajo novi izboljšani produkti in tehnologije, ki so
uporabni za takojšnjo izvedbo in so ciljno usmerjeni. Pomemben stranski
element je kakovost sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja.

Dolgoročni izvedbeni cilji in učinki državnih pomoči
Predvideno je, da se bo dosežke instrumenta bolj analitično preverjalo ob izteku projektov, tako glede na
spodbujevalne učinke, povečano konkurenčnost podjetja, ocenjen prenos znanja, pozitivne vplive na okolje in
trajnostni razvoj kot tudi na samo kakovost izvedbe projekta raziskave.
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Številka priglasitve SI

Naziv sheme

0010-5715334-2002

Zasavska garancijska shema

0004-5715334-2003

0002-5715334-2010

BE07-5715334-2007

BE05-5715334-2007

BE01-5715334-2007

BE03-5715334-2007

BE01-5715334-2010

BE01-5715334-2009

0002-2399245-2013
0001-2399245-2013

Pomoči za reševanje in
prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah
Pomoč za odpravo posledic
škode po poplavah septembra
2010
Spodbujanje razvoja
turističnih zmogljivosti,
regionalna
Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje
2007-2013, regionalna pomoč
Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje
2007-2013, usposabljanje
Finančne spodbude za tuje
neposredne investicije,
regionalne
Spodbujanje
internacionalizacije podjetij za
obdobje 2010 2014
Izvajanje inštrumentov
lastniškega financiranja pomoč v obliki rizičnega
kapitala
Pomoč za reševanje za MLM
d.d.
Državna pomoč družbi Cimos
d.d.

Kategorija
Mala in srednje
velika podjetja
Prestrukturiranje
Pomoči za
reševanje
Naravne nesreče

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

538.446,40

545.937,00

963.179,05

300.000,00

1.987.900,00

500.000,00

7.960,41

4.645.536,48

Regionalne
pomoči

12.585.173,81

516.006,48

Regionalne
pomoči

42.759.745,20

19.986.339,94

40.595.278,15

7.555.638,75

8.311.122,53

10.614.087,89

Usposabljanje
Mala in srednje
velika podjetja

107.768,70

107.294,55

108.644,22

102.980,00

134.625,00

405.105,45

Tvegani kapital

2.886.004,24

2.158.927,53

3.922.143,43

Usposabljanje

Regionalne
pomoči

Pomoči za
reševanje
Pomoči za
reševanje

292.960,51

5.100.000,00
35.000.000,00

0001-2399245-2012

Shema pomoči za odpravo
posledic naravnih nesreč

Naravne nesreče

BE01-2399245-2012

Program za spodbujanje
tehnološkega razvoja in
inovacij v letu 2013

Raziskave in
razvoj ter
inovacije

BE01-2067064-2012

Spodbude za zaposlovanje

Zaposlovanje

10.452.997,14
2.531.158,74

11.079.760,75

4.156,72

40.700,96

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 (usposabljanje in
regionalna pomoč)
UVOD
Osnovo za usmerjanje dejavnosti na področju podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2007 do 2014 je
predstavljal Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 (v
nadaljevanju Program ukrepov 2007-2013), ki po svoji vsebini izhaja iz štirih strateških dokumentov, ki posegajo
na področje ekonomske politike: Strategijo razvoja Slovenije za obdobje od 2007 do 2013, ki jo je vlada sprejela
dne 23.6.2005, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, pripravljen v letu 2005, Predlog konceptov
ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki jih je vlada sprejela
3.11.2005 in Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010, ki je bil potrjen na vladi
15.9.2005. Program ukrepov 2007-2013 je tako predstavljal akcijski dokument za izvedbo ukrepov, ki so jih
zahtevali nadrejeni dokumenti, pri tem se je opiral tudi na mednarodne primerjave in raziskave o podjetniški in
inovacijski dejavnosti.
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Program opredeljuje cilje in usmeritve po posameznih področjih ter namene in pogoje dodeljevanja razvojnih
spodbud države za izvajanje strateških projektov podjetij. Dodeljevanje razvojnih spodbud države podjetjem je
usklajeno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
nadaljevanju MGRT) je v okviru programa izdelalo tudi enotno metodologijo dodeljevanja državnih pomoči, ki
zagotavlja transparentnost v postopkih dodeljevanja ter nadzor nad dodeljevanjem in porabo proračunskih
sredstev.
PROGRAMI, CILJI IN UKREPI

1.
2.
3.
4.

Program ukrepov 2007-2013 temelji na štirih osnovnih stebrih (poglavjih), ki so med seboj povezani v celoto:
Spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja
Znanje za gospodarstvo
Razvoj in inovacije v gospodarstvu
Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri
Ukrepi prvega poglavja so usmerjeni v promocijo podjetništva in izobraževanja za podjetništvo z namenom
izboljšanja podjetniške kulture v Sloveniji in povečanja poznavanja ter koriščenja podpornih storitev za
potencialne podjetnike in že delujoča podjetja. Pomembna komponenta ukrepov je razvoj učinkovitega in
transparentnega podpornega okolja. Ukrepi podpornega okolja so razdeljeni v podporo delovanja sistema Vse na
enem mestu (v nadaljevanju VEM), vavčerskemu svetovanju in usposabljanju, in posebnim ciljnim skupinam
(ženske, podjetniki na podeželju, socialno podjetništvo).
Drugo poglavje je namenjeno krepitvi notranjih sposobnosti podjetij za intenzivnejši, na znanju temelječ razvoj,
predvsem na področju tehnologij, kar bo omogočilo slovenskemu gospodarstvu, še posebej pa mikro, malim
(majhnim) in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), obvladovanje vse hitrejšega tehnološkega
napredka, kot glavnega elementa pri povečevanju konkurenčnosti v globalnem prostoru. Ukrepi drugega poglavja
so usmerjeni v krepitev ustreznih človeških virov za potrebe gospodarstva s stimuliranjem povečevanja deleža
vrhunsko izobraženih kadrov v gospodarstvu, s prioritetnim razvijanjem naravoslovno-tehničnih znanj, s
spodbujanjem mednarodne mobilnosti ustreznih kadrov kot tudi spodbujanjem mobilnosti razvojnih kadrov iz
institucij znanja v gospodarstvo ter iz velikih podjetij v MSP. Učinkovito izvajanje teh ukrepov je odvisno od
skupnih aktivnosti in sodelovanja z drugimi ustreznimi ministrstvi in izvajalskimi institucijami.
Tretje poglavje je usmerjeno v pospešena vlaganja v raziskave in razvoj ter gospodarsko infrastrukturo
zasebnega, kot tudi javnega sektorja. Ukrepi za podporo razvoju in inovacijam v gospodarstvu so usmerjeni v
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja, vzpostavitev ustrezne infrastrukture tako lokalnega, kot tudi
nacionalnega pomena in krepitvi finančnih virov za razvoj, raziskave in inovacije v slovenskem gospodarstvu.
Ukrepi za načrtno večanje kakovosti poslovanja slovenskih podjetij so usmerjeni v promocijo in uvajanje
evropskega modela odličnosti v slovenska podjetja (dvig števila podjetij, ki uporabljajo samooceno po tem
modelu ter dvig števila najuspešnejših slovenskih podjetji, ki so prejemniki državne in evropske nagrade za
kakovost.
Četrto poglavje je usmerjeno v ukrepe finančnih podpor MSP z lastniškimi in dolžniškimi viri. Tvegani kapital se
bo zagotavljal preko skladov tveganega kapitala kot obliki lastniškega financiranja v okviru javno-zasebnegapartnerstva. Ukrepi četrtega poglavja se usmerjajo tudi v jamstveno pomoč in pomoč z dolžniškimi viri, kot so
garancije, krediti in leasing.
Program ukrepov 2007-2013 je izvajal MGRT oziroma izbrane javne agencije in javni skladi. V izvajanje programa
so bili vključeni tudi drugi izvajalci, tako na nacionalni kot lokalni ravni.
Politika podjetništva in konkurenčnosti je eno izmed osnovnih orodij za doseganje razvojnih ciljev gospodarstva.
Osredotočena je na ustvarjanje spodbudnega okolja za podjetništvo in inovativnost in zagotavlja, da ostale
politike, ki s svojimi ukrepi pomembno vplivajo na podjetniško okolje in prispevajo k konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva.
MGRT so v okviru Programa ukrepov 2007-2013 predstavljale osnovo za dodeljevanje (izplačevanje) proračunskih
sredstev v letih od 2008 do 2013 naslednje sheme:
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-

"Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012" (št. priglasitve:
0001-2045419-2006). V obdobju 2008-2013 je predstavljal v okviru Programa ukrepov 2007-2013 osnovo za
izvajanje naslednjih ukrepov:
2.2.3 Raziskovalno razvojne dejavnosti interdisciplinarnih razvojnih skupin v podjetjih.
3.2.1 Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih.
3.3.5 Izjemne spodbude za mlada inovativna podjetja.

-

"Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, usposabljanje" (št.
priglasitve: BE01-5715334-2007). V obdobju 2008-2012 je predstavljal v okviru Programa ukrepov 2007-2013
osnovo za izvajanje naslednjih ukrepov:
1.3.2 Vavčersko usposabljanje.
3.2.3 Spodbujanje procesnih in organizacijskih inovacij.

-

"Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč" (št.
priglasitve: BE05-5715334-2007). V obdobju 2008-2013 je predstavljal v okviru Programa ukrepov 2007-2013
osnovo za izvajanje naslednjih ukrepov:
3.1.1 Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logističnih platformah.
3.2.1 Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih.
3.2.2 Spodbujanje tehnoloških investicij.

-

"Pomoč v obliki rizičnega kapitala" (št. priglasitve: BE01-5715334-2009). V obdobju 2010-2013 je predstavljala v
okviru Programa ukrepov 2007-2013 osnovo za izvajanje naslednjega ukrepa:
4.1 Spodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi viri.
IZBRANI KAZALCI UČINKOV DRŽAVNIH POMOČI
Za sheme v okviru Programa ukrepov 2007-2013 so kazalci navedeni v Programa ukrepov 2007-2013 in so
naslednji:

-

"Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012" (št. priglasitve:
0001-2045419-2006). V obdobju 2008-2013 je predstavljal v okviru Programa ukrepov 2007-2013 osnovo za
izvajanje naslednjih ukrepov:
2.2.3 Raziskovalno razvojne dejavnosti interdisciplinarnih razvojnih skupin v podjetjih:
število podprtih razvojnih timov za industrijske raziskave v podjetjih.
3.2.1 Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih:
nova kvalitetna delovna mesta v podprtih podjetjih
višja rast dodane vrednosti v podprtih podjetjih od povprečja v panogi
letno število prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev v Sloveniji (skupen kazalnik z ukrepi 3.3)
3.3.5 Izjemne spodbude za mlada inovativna podjetja:
letno število prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev v Sloveniji (skupen kazalnik z ukrepi 3.2)
število novih kvalitetnih delovnih mest

-

"Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, usposabljanje" (št.
priglasitve: BE01-5715334-2007). V obdobju 2008-2012 je predstavljal v okviru Programa ukrepov 2007-2013
osnovo za izvajanje naslednjega ukrepa:
1.3.2 Vavčersko usposabljanje:
povečanje števila MSP, ki so prejela subvencijo.
3.2.3 Spodbujanje procesnih in organizacijskih inovacij:
višja rast dodane vrednosti v podprtih podjetjih glede na povprečje v panogi.
"Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč" (št.
priglasitve: BE05-5715334-2007). V obdobju 2008-2013 je predstavljal v okviru Programa ukrepov 2007-2013
osnovo za izvajanje naslednjega ukrepa:
3.1.1 Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logističnih platformah:
število popolnoma vzpostavljenih tehnoloških parkov v Sloveniji,
število popolnoma vzpostavljenih regionalnih podjetniških inkubatorjev in
število novih zaposlitev.

-

1.
o
o
o
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2.
3.
o
o
o
-

3.2.1 Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih (se izvaja še po priglasitvi št.: 0001-2045419-2006,
kjer se bodo tudi spremljali kazalniki za ta ukrep).
3.2.2 Spodbujanje tehnoloških investicij:
število delovnih mest v podprtih podjetjih,
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
število podprtih projektov.
"Pomoč v obliki rizičnega kapitala" (št. priglasitve: BE01-5715334-2009). V obdobju 2010-2013 je predstavljala v
okviru Programa ukrepov 2007-2013 osnovo za izvajanje naslednjega ukrepa:
4.1 Spodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi viri:
 število novih delovnih mest,
 povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
 število novonastalih podjetij.

Pri prejemnikih, ki so ustanovili podjetje v letu dodelitve pomoči in torej niso imeli podatkov za predhodno leto,
smo upoštevali pri kazalcih, ki smo jih izračunali na osnovi finančnih podatkov podjetij (finančni kazalci), kot
izhodiščno stanje predhodnega leta 0 EUR oz. 0 zaposlenih. Prejemnikov, ki niso imeli podatkov, pri posameznem
finančnem kazalcu, za leto dodelitve pomoči oziroma leto ali dve po dodelitvi pomoči, pri tem kazalcu nismo
upoštevali (npr. če je bilo podjetje v letu dodelitve oz. leto po dodelitvi pomoči izbrisano iz sodnega registra
zaradi npr. likvidacije, stečaja itn.).
Na tem mestu je potrebno izpostaviti še vzročno zvezo med pridobljenimi podatki ter dejanskim vplivom državnih
pomoči. Gre za to, da gibanje (rast/upad) kazalnikov (npr. dodane vrednosti na zaposlenega, števila zaposlenih
itn.) ni v celoti posledica prejete državne pomoči. Ker ne moremo izločiti vpliva drugih dejavnikov, ki so prav tako
vplivali na poslovanje podjetij, saj nimamo ustreznega orodja, da bi to izvedli, smo izmerjene vrednosti pri
posameznih kazalcih pripisali državnim pomočem, pri čemer načeloma domnevamo, da manjši delež kot
predstavlja subvencija, npr. v prihodkih, manjši je vpliv na poslovanje podjetja. Ob tem, v skladu z naravo
državnih pomoči, izhajamo tudi iz predpostavke, da projekti brez državnih pomoči ne bi bili izvedeni.
Ob pripravi poročila o učinkih upoštevamo tudi priporočilo Evropske komisije, da se učinki državnih pomoči
merijo od 12 do 24 mesecev po zaključenem projektu, kar pomeni, da lahko v letu 2015 poročamo o finančnih
kazalnikih za projekte, ki so se zaključili v letu 2013 in prej, saj smo v času priprave tega poročila razpolagali že s
finančnimi podatki podjetij za leto 2014.
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IZPOLNJENA TABELA MINISTRSTVA ZA FINANCE O DRŽAVNIH POMOČEH
Kratki opisi, kazalniki oz. vrednosti

Opisni cilj

PROGRAM UKREPOV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI ZA OBDOBJE 2007-2013:
Ukrep 1.3.1 Vavčersko svetovanje (za delujoča podjetja)
Namen je zagotoviti podjetnikom lokacijsko in cenovno dostopne svetovalne storitve.
Ukrep 1.3.2 Vavčersko usposabljanje
Namen je z dostopom do različnih vrst usposabljanj po subvencioniranih cenah zagotoviti MSP lažje prilagajanje nivoja znanja in usposobljenosti, potrebno
za delovanje, ohranjanje in rast podjetja.
Ukrep 2.2.3 Raziskovalno razvojne dejavnosti interdisciplinarnih razvojnih skupin v podjetjih
Namen je spodbujati podjetja, da z mobilnostjo visokokvalificiranega osebja ustanavljajo ali razširjajo interdisciplinarne razvojne time (interdisciplinarnost
glede na strokovna znanja ali izobrazbeno strukturo) za izvajanje načrtovanih pripravljalnih študij in industrijskih raziskav.
Ukrep 3.1.1 Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logističnih platformah
Namen je zagotoviti izgradnjo ustrezne infrastrukture za razvoj podjetništva.
Ukrep 3.2.1 Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
Namen je spodbujanje aplikativnih razvojno raziskovalnih projektov v podjetjih za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane izdelke,
postopke ali storitve.
Ukrep 3.2.2 Spodbujanje tehnoloških investicij
Namen je spodbujanje podjetij v investicijska vlaganja za proizvodnjo visokotehnoloških in inovativnih proizvodov oziroma izvajanje visokotehnoloških
storitev, kar se bo izražalo v večji rasti in produktivnosti ter konkurenčnejšem nastopu na trgu.
Ukrep 3.2.3 Spodbujanje procesnih in organizacijskih inovacij
Namen je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
Ukrep 3.3.5 Izjemne spodbude za mlada inovativna podjetja
Namen je dodeljevati izjemno pomoč za mlada inovativna podjetja, ki še posebej izstopajo bodisi v okviru visoko tehnološke usmerjenosti ter inovativnosti
in hitre rasti.
Ukrep 4.1 Spodbujanje hitro rastočih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi viri
Namen je spodbuditi hitrejši razvoj MSP s potencialom hitre rasti z lastnimi razvojnimi linijami, ki dolgoročno zagotavljajo visoko donosnost, z izboljšanjem
dostopa MSP do lastniških virov financiranja.

Število podprtih razvojnih timov za industrijske raziskave v podjetjih (2.2.3).
Povprečno 10 na leto.
Število novih delovnih mest v podprtih podjetjih (3.2.1).
200 do konca leta 2013.
Višja rast dodane vrednosti v podprtih podjetjih od povprečja v panogi (3.2.1 in
3%.
Začetno oz. temeljno izhodišče 3.2.3).
(začetne vrednosti, katere se Letno število prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev v Sloveniji
100 ob koncu leta 2013.
(skupen kazalnik ukrepov 3.2 in 3.3).
bodo merile s kazalniki)
Število novih delovnih mest v podprtih podjetjih (skupen kazalnik ukrepov 3.3).

1200 do konca leta 2013.

Povečanje števila MSP, ki so prejela subvencijo (1.3.1 in 1.3.2).
Število novih delovnih mest (1.3.1).

3% letno.
350 do konca leta 2013.
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Število popolnoma vzpostavljenih tehnoloških parkov v Sloveniji (3.1.1).
Število popolnoma vzpostavljenih regionalnih podjetniških inkubatorjev (3.1.1).
Število novih zaposlitev (3.1.1).
Število novih delovnih mest (3.2.2).
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (3.2.2 in 4.1).
Število podprtih projektov (3.2.2).
Število novih delovnih mest (4.1).
Število novonastalih podjetij (4.1).
Socialno ekonomski
finančni plan

5 do konca leta 2013.
12 do konca leta 2013.
82 do konca leta 2017.
2300 do konca leta 2013.
8-10%.
600 do konca leta 2013.
200 do konca leta 2013.
21 do konca leta 2013.

oziroma

ZNESEK DODELJENE POMOČI V LETU V EUR

PRIGLASITEV

2010
0001-2045419-2006 (Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter 51.329.816
informacijske družbe za obdobje 2007-2012)
V primeru, da gre za večletno
shemo, je potrebno navesti BE01-5715334-2007 (Program ukrepov za spodbujanje podjetništva
socialno ekonomski oziroma konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, usposabljanje)
finančni plan po letih
BE05-5715334-2007 (Program ukrepov za spodbujanje podjetništva
konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč)
BE01-5715334-2009 (Pomoč v obliki rizičnega kapitala)
Število podprtih razvojnih timov za industrijske raziskave v podjetjih
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
Višja rast dodane vrednosti v podprtih podjetjih od povprečja v panogi
Letno število prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev v Sloveniji
Kazalniki, na podlagi katerih se bo Število novih delovnih mest
merila učinkovitost
Število novonastalih podjetij
Število popolnoma vzpostavljenih tehnoloških parkov v Sloveniji
Število popolnoma vzpostavljenih regionalnih podjetniških inkubatorjev
Število podprtih projektov
Povečanje števila MSP, ki so prejela subvencijo
Viri podatkov

2011
30.196.161

2012
21.486.164

2013
14.933.822

2014
3.016.720

0

292.961

0

0

in 36.123.507

79.752.148

42.759.745

19.986.340

40.595.278

642.268

2.042.818

2.886.004

2.158.928

3.922.143

in

619.390

MGRT, SPS, SPIRIT, AJPES – podatkovne zbirke letnih poročil

Kratkoročno obdobje ocenjevanja
Učinkovitost se bo merila letno, v roku 12 do 24 mesecev po zadnjem izplačilu državne pomoči.
učinkovitosti
Dolgoročno obdobje ocenjevanja
Se bo predvidoma ocenilo z zunanjo evalvacijo.
učinkovitosti
Glede na nabor kazalcev so pričakovani učinki za izplačane državne pomoči po shemah sledeči:
Prvi pričakovani učinki (datum,
št. priglasitve: 0001-2045419-2006:
leto kvartal)
število podprtih razvojnih timov za industrijske raziskave v podjetjih (prvi pričakovani učinki v letu 2008),
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število novih delovnih mest (prvi pričakovani učinki konec leta 2011),
višja rast dodane vrednosti v podprtih podjetjih od povprečja v panogi (prvi pričakovani učinki v letu 2011) in
letno število prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev v Sloveniji (prvi pričakovani učinki v letu 2010).
št. priglasitve: BE01-5715334-2007:
povečanje števila MSP, ki so prejela subvencijo (prvi pričakovani učinki v letu 2008).
višja rast dodane vrednosti v podprtih podjetjih od povprečja v panogi (prvi pričakovani učinki v letu 2014)
št. priglasitve: BE05-5715334-2007:
število popolnoma vzpostavljenih tehnoloških parkov v Sloveniji (prvi pričakovani učinki v letu 2012).
število popolnoma vzpostavljenih regionalnih podjetniških inkubatorjev (prvi pričakovani učinki v letu 2010).
število delovnih mest v podprtih podjetjih (prvi pričakovani učinki v letu 2009),
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (prvi pričakovani učinki v letu 2009) in
število podprtih projektov (prvi pričakovani učinki v letu 2008).
št. priglasitve: BE01-5715334-2009:
število novih delovnih mest (prvi pričakovani učinki v letu 2012),
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (prvi pričakovani učinki v letu 2012) in
število novonastalih podjetij (prvi pričakovani učinki v letu 2011).

Učinki državnih pomoči so navedeni posebej v nadaljevanju.
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UČINKI DRŽAVNIH POMOČI
Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (0001-20454192006)

Število financiranih
podjetij / število
analiziranih
podjetij
Znesek dodeljenih
pomoči (v mio
EUR)
Povprečna
neto
državna pomoč na
prejemnika (v EUR)

Ukrep Leto
2008
2.2.3 14/14
3.2.1 0
3.3.5 0
skupaj 14/14
2.2.3 0,36
3.2.1 0
3.3.5 0
skupaj 0,36
2.2.3 26.016
3.2.1 0
3.3.5 0
skupaj 26.016

Rast Kazalnikov
Število
podprtih 2.2.3 14
razvojnih timov za
industrijske
raziskave
v
podjetjih
Število
novih 3.2.1*
delovnih mest

3.3.5*

2009
17/17
155/0
18/0
190/17
0,50
18,77
0,07
19,34
29.128
121.107
4.065
101.789

2010
73/73
173/29
6/0
252/102
4,91
46,09
0,33
51,33
67.217
266.436
54.923
203.690

2011
53/53
143/112
33/6
229/171
2,41
26,60
1,18
30,19
45.509
186.027
35.828
131.861

2012
0
46/27
0
46/27
0
21,49
0
21,49
0
467.091
0
467.091

2013
0
18
0
18
0
14,93
0
14,93
0
829.657
0
829.657

2014
0
6
0
6
0
3,02
0
3,02
0
502.787
0
502.787

17

73

53

0

0

0

-3.608

332

prvi pričakovani učinki 200
do
bodo objavljeni v konca leta
poročilu o učinkih za 2013
leto 2016
1.200 do
konca leta
2013 za
vse ukrepe
3.3

podjetja
še
niso 1.210
zaključila projektov

višina
dodeljenih
sredstev
na
prejemnika prenizka,
da
bi
lahko
pričakovali učinek na
zaposlovanje

podjetja še 38
niso
zaključila
projektov

CILJ
10 na leto

skupaj
1.210
-3.570 332
1400
Višja rast dodane 3.2.1*
podjetja
še
niso 90,37%
12,15% 24,10% prvi pričakovani učinki 3%
vrednosti
v
zaključila projektov
bodo objavljeni v
podprtih podjetjih
poročilu o učinkih za
od povprečja v
leto 2016
panogi
Letno
število 3.2.1 64
56
64
63
53
66
60
100
ob
prijavljenih
in
koncu leta
evropskih
3.3.5
2013
patentov
na
milijon prebivalcev
15
v Sloveniji
* dosežene vrednosti kazalnikov so merjene za leto 2010 vsaj 2 leti (vendar manj kot 3 leta) in za 2011 ter 2012 vsaj 1 leto
(vendar manj kot 2 leti) po končanju projekta, na dan 31.12., glede na leto pred odobritvijo projekta, na dan 31.12.

Na podlagi navedenih kazalnikov lahko ugotovimo, da smo v letih od 2008 do 2013 letno povprečno podprli 26
razvojnih timov za industrijske raziskave v podjetjih ter s tem dosegli in presegli ciljno vrednost, ki je bila
podpreti povprečno 10 raziskovalnih timov na leto.
Podjetja, ki so zaključila projekte v letu 2010 so 2 leti po zaključku projekta izkazala zelo dobro rast tako števila
zaposlenih (ustvarila so 1.210 novih delovnih mest) kot tudi dodane vrednosti (rast je bila za 90,4% višja od
15

Po podatkih EPO (http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/patent-applications.html) in SURS
(http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/05_05C10_prebivalstvo_kohez/05_0
5C10_prebivalstvo_kohez.asp) je Slovenija npr. v letu 2009 prijavila 115 patentov, kar pomeni, da je po podatkih iz leta
2009 Slovenija prijavila 56 evropskih patentov na milijon prebivalcev.
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rasti v panogah iz katerih so prejemniki sredstev). Slabše so se 1 leto po zaključku projekta izkazala podjetja, ki
so zaključila projekte v letu 2011, saj so zmanjšala število zaposlenih za 3570 delavcev, vendar po drugi strani
dosegla za 12,15% višjo rast dodane vrednosti od rasti dodane vrednosti v panogah iz katerih so prejemniki
sredstev. Bolje so se ponovno 1 leto po zaključku projekta izkazala podjetja, ki so zaključila projekte v letu 2012,
saj so povečala število zaposlenih (ustvarila so 332 novih delovnih mest) kot tudi dosegla nadpovprečno rast
dodane vrednosti (rast je bila za 24,1% višja od rasti v panogah iz katerih so prejemniki sredstev). Če
upoštevamo, da se projekti v okviru programa oz. sheme še izvajajo in so cilji, ki bi naj bili doseženi do konca
leta 2013 dejansko mišljeni kot cilji ob koncu izvajanja programa, lahko ugotovimo, da bodo, glede na trenutno
dosežene vrednosti in zadane cilje, ciljno vrednost glede števila novih delovnih mest podjetja zelo težko
dosegla, bodo pa zelo verjetno presegla načrtovano višjo rast dodane vrednosti.
Če pogledamo še letno število prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev v Sloveniji, lahko
ugotovimo, da smo si zadali preambiciozen cilj, saj smo ob koncu leta 2013 dosegli zgolj 66 prijavljenih
evropskih patentov na milijon prebivalcev, načrtovali pa smo jih 100. V letu 2014 se je stanje še nekoliko
poslabšalo glede na leto 2013.
Menimo, da je vzrok za nedoseganje zastavljenih ciljev možno iskati predvsem v gospodarski in finančni krizi, ki
sta zelo verjetno povzročili krčenje števila zaposlenih in preusmeritev sredstev za prijave patentov na druga
področja.
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, usposabljanje (BE015715334-2007)
Ukrep Leto
2008
Število
financiranih 1.3.2 52/52
podjetij
/
število 3.2.3 0
analiziranih podjetij
Znesek
dodeljenih 1.3.2 0,03
pomoči (v mio EUR)
3.2.3 0
Povprečna neto državna 1.3.2 565
pomoč na prejemnika (v 3.2.3 0
EUR)
Rast Kazalnikov
Povečanje števila MSP, ki 1.3.2
so prejela subvencijo
Višja
rast
dodane 3.2.3
vrednosti v podprtih
podjetjih od povprečja v
panogi

2009
2010
2011 2012
241/241 181/181 0
0
0
0
0
16

2013 2014
0
0
0
0

0,28
0
1.153
0

0
0
0
0

0,62
0
3.422
0

0
0
0
0

0
0,29
0
18.310

0
0
0
0
CILJ
3%
letno

363,46% -24,90% 100%
prvi pričakovani učinki konec
leta 2013 bodo objavljeni v
poročilu o učinkih za leto
2016

V letu 2012 smo na podlagi sheme sofinancirali 16 projektov za katere bomo predvidoma objavili učinke v
poročilu o učinkih za leto 2016.
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč
(BE05-5715334-2007)
Ukrep Leto
2008
Število
financiranih 3.1.1 0
podjetij
/
število 3.2.1 0
analiziranih podjetij* 3.2.2 314/300
skupaj 314/300
Znesek
dodeljenih 3.1.1 0
pomoči (v mio EUR)
3.2.1 0
3.2.2 45,1
skupaj 45,1

2009
2/0
78/0
173/166
249/166
2,8
13,4
27,2
43,4

2010
2/1
113/0
101/98
212/99
2,6
18,6
14,9
36,1

2011
1/2
117/0
72/68
187/70
1,3
68,3
10,1
79,7

170

2012
1
30
0
31
3,7
39,1
0
42,8

2013
0
21
4
25
0
18,1
1,9
20,0

2014
0
8
166
174
0
7,6
33,0
40,6

Povprečna
neto 3.1.1 0
državna pomoč na 3.2.1 0
prejemnika (v EUR)
3.2.2 143.482
skupaj 143.482
16
Rast Kazalnikov
Število
popolnoma 3.1.1
vzpostavljenih
tehnoloških parkov v
Sloveniji
Število
popolnoma
vzpostavljenih
regionalnih
podjetniških
inkubatorjev
Število novih zaposlitev

1.396.447
171.319
156.956
173.933

1.287.312
164.936
147.634
170.394

1.339.775
583.999
140.062
426.482

3.681.072
1.302.622
0
1.379.347

0
860.259
480.225
799.454

0
954.302
198.559
233.306

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

26

13

19

Število novih delovnih 3.2.2 79
mest (zaposlitev) v
podprtih podjetjih**

489

287

-62

Povprečno povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega**
Število
podprtih
projektov

9,76%

-0,56%

11,63

8,21

učinki bodo objavljeni v učinki
bodo
poročilu o učinkih za objavljeni
v
leto 2016
poročilu
o
učinkih za leto
2017

314

173

101

72

0

4

CILJ
5
do
konca
leta
2013
12
do
konca
leta
2013
82
do
konca
leta
2017
2300 do
konca
leta
2013
8-10%
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600 do
konca
leta
2013
* seštevek skupaj ni enak seštevku po posameznih ukrepih, ker so posamezna podjetja prejela sredstva na več ukrepih
** dosežene vrednosti kazalnikov so za leta 2008, 2009 in 2010 merjene vsaj 2 leti (vendar manj kot 3 leta) in za 2011 vsaj 1
leto (vendar manj kot 2 leti) po končanju projekta, na dan 31.12., glede na leto pred odobritvijo projekta, na dan 31.12.

Pri kazalnikih ukrepa 3.1.1 je trenutno na razpolago podatek o 1 vzpostavljenem regionalnem podjetniškem
inkubatorju in 1 vzpostavljenem tehnološkem parku ter -64 novih zaposlitvah do konca oktobra 2013, kar je
daleč od zastavljenih ciljnih vrednosti, vendar je to predvsem posledica sprememb v financiranju projektov in
znatnega zmanjšana sredstev za ta ukrep, zaradi česar tudi ne moremo pričakovati, da bodo zastavljeni cilji
realizirani.
Na podlagi prikazanih vrednosti kazalnikov za ukrep 3.2.2, ugotavljamo, da smo v letih od 2008, do 2011 dosegli
in presegli ciljno vrednost pri številu podprtih projektov. Glede novih zaposlitev lahko ugotovimo, da so
podjetja bila kar uspešna, saj so kljub kriznim letom uspela povečati število zaposlenih, razen v letu 2011, kjer
pa še ni znan končen podatek, saj je dosežena vrednost pripravljena na podlagi podatka 1 leto po končanju
projekta, za ostala leta pa 2 leti po končanju projekta. Trenutno so v vseh letih skupaj podprta podjetja na novo
zaposlila 793 delavcev, kar je daleč od predvidenih 2.300 novih zaposlitev, vendar smo lahko s tem zelo
zadovoljni, glede na splošno gibanje števila zaposlenih v gospodarstvu, ki je negativno že od leta 2008. Glede
povprečnega povečanja dodane vrednosti na zaposlenega lahko ugotovimo, da smo v vseh letih dosegli
zastavljene ciljne vrednosti, razen v letu 2009, ko je finančna oz. gospodarska kriza bistveno vplivala tudi na
prejemnike pomoči. Ob tem je potrebno tudi poudariti, da zasledujemo dva izključujoča se cilja (povečanje
dodane vrednosti na zaposlenega in povečanje št. zaposlenih), kar posledično pomeni, da z izboljšanjem
vrednosti enega cilja poslabšamo vrednosti pri drugem cilju.
Kljub temu, da ne dosegamo zastavljenih ciljev v celoti, predvsem zaradi gospodarske in finančne krize, lahko
ugotovimo, da so učinki državnih pomoči pozitivni tako na področju novih zaposlitev kot tudi povečanja dodane
vrednosti na zaposlenega.

16

Nismo prikazali kazalnikov za podjetja v okviru ukrepa št. 3.2.1, saj smo te upoštevali pri shemi št. 0001-2045419-2006
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Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (00012045419-2006) in Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 in 2014 (BE012399245-2012)
Shemi izvajata 2 ministrstvi (MIZS in MGRT)
1. UVOD
V skladu s Programom reform za izvajanje Lizbonske strategije je gospodarski cilj v desetih letih preseči
povprečno raven ekonomske razvitosti in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije.
Za doseganje tega cilja je prva prioriteta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast. Za
spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanja konkurenčnosti je potrebno z ukrepi spodbujanja tehnološkega
razvoja, izobraževanja in usposabljanja zaznavati in podpreti področja, kjer ima Slovenija konkurenčne
prednosti ter dopustiti razvoj novih potencialno uspešnih področij.
Druga razvojna prioriteta je učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj
in kakovostna delovna mesta. Za povečanje gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in
tehnološki razvoj je potrebno:
 prioritetno usmerjati raziskovalno razvojne dejavnosti v tehnološka področja, kjer lahko raziskovalni
potencial povežemo z gospodarsko dejavnostjo in dosežemo dvig dodane vrednosti;
 uveljaviti merila uporabnosti in dvosmernega pretoka znanja z gospodarstvom pri javnem financiranju;
 prilagoditi organizacijsko strukturo in financiranje raziskovalno razvojnega sektorja tako, da bo
zagotovljena večja učinkovitost uporabe razpoložljivih sredstev za raziskave in razvoj;
 spodbujati zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu.

2. PROGRAMI, CILJI IN UKREPI
Osnovo za usmerjanje dejavnosti na področju tehnološkega razvoja v obdobju 2007 do 2012 predstavlja
Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (v nadaljevanju
program ukrepov 2007-2012) , ki po svoji vsebini izhaja iz strateških dokumentov Strategija razvoja Slovenije, ki
je bila sprejeta leta 2005, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, pripravljen v letu 2005 in Nacionalni
raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010 in program Raziskovalne in inovacijske strategije
Slovenije 2011-2020 (RISS). Osnova za usmerjanje dejavnosti na področju tehnološkega razvoja v obdobju 2013
in 2014 pa je Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 in 2014 (v nadaljevanju:
program ukrepov 2013-2014).
Oba programa tako predstavlja akcijska dokumenta za izvedbo ukrepov, ki so zapisani v nadrejenih strategijah
razvoja.
V skladu z prioritetama je program za obdobje 2007 do 2012 sestavljen iz dveh sklopov:
 Znanje za razvoj in
 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij.
 Program za obdobje 2013 in 2014 pa sestavljata dva sklopa ukrepov in sicer:
 Ukrepi za vzpostavitev inovativnega gospodarstva in
 Vzpostavitev zmogljivosti v podporo raziskavam in inovacijam
2.1 Program ukrepov 2007-2012
V skladu z navedenimi prioritetami je program sestavljen iz dveh sklopov, ki imata naslednjo zgradbo:
2.1.1 Znanje za razvoj
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Prvi sklop z naslovom Znanje za razvoj je usmerjen v povečanje ustvarjanja, prenosa in uporabe znanj za
dolgoročno skladen razvoj in zajema naslednje ukrepe:
2.1.1.1 Mladi temeljni raziskovalci v podjetjih
Namen ukrepa je zboljšanje pretoka znanja iz izobraževalnih in raziskovalnih institucij v gospodarstvo in med
podjetji. Cilji ukrepa so spodbujanje sodelovanja in pretoka raziskovalnega kadra med institucijami znanja in
gospodarstvom ter med podjetji; povečanje deleža skupnih R&D projektov, povečanje zaposlovanja
raziskovalnega kadra v gospodarstvu.
2.1.1.2 Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in
razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) v
interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v
nadaljevanju: RR skupinah) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih
sposobnosti. Razpis se izvaja na osnovi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
Cilj razpisa je krepitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine oziroma v podjetjih, ki
načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih
področjih. Rezultat programa, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja, je
vzpostavljena nova RR skupina v podjetju, evidentirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost. Z vzpostavitvijo RR skupine se povečuje število in delež raziskovalcev v
podjetjih; spodbujajo prehodi raziskovalcev iz javnega v poslovni sektor, povečuje število in delež doktorjev
znanosti med raziskovalci v podjetjih, spodbuja zaposlovanje in usposabljanje mladih raziskovalcev v podjetjih
ter zaposlovanje in najemanje vrhunskih strokovnjakov v podjetjih.
RR skupine se krepijo z naslednjimi sklopi dejavnosti:
 Zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR
skupini,
 Zaposlitev raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij v Sloveniji ali iz drugih držav, za delo v novi RR skupini,
 Zaposlitev ali najem raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine za prenos novih znanj na
specializiranih RR področjih
 Zaposlitev diplomantov ali brezposelnih oseb in
 Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino.

2.1.1.3 Sodelovanje v programu EUREKA in sodelovanje v programih Evropske unije
Namen ukrepa je krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja in povečanje mobilnosti
raziskovalcev. Cilj ukrepa je spodbujanje vključevanja slovenskega gospodarstva v mednarodne razvojno
raziskovalne in tehnološke programe; povečanje deleža projektov vključenih v mednarodne znanstveno
raziskovalne programe.
2.1.2 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
Drugi sklop z naslovom izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij je usmerjen v krepitev ključnih faktorjev
uspeha podjetij in zajema naslednja ukrepa:
2.1.2.1 Raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
Namen ukrepa je spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovativnost. Cilj ukrepa je zmanjšanje
razkoraka med deležem javnih in zasebnih sredstev za raziskave in razvoj in približevanje povprečju EU,
povečanje podjetniških vlaganj v R&D.
2.1.2.2 Tehnološki centri in spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov tehnoloških platform
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Namen ukrepa je spodbujanje povezovanja podjetij. Cilj je krepitev razvojnih sposobnosti slovenskega
gospodarstva na področjih s komparativnimi prednostmi v doseženem nivoju razvoja znanja in tehnologij.
Program ukrepov izvajata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in izbrane javne agencije in javni
skladi.
2.2 Program ukrepov 2013-2014
V skladu z Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020 (RISS) je cilj vzpostaviti sodoben
raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, s kritično refleksijo družbe,
učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in
kakovostnejših delovnih mest.
Za doseganje tega cilja je prva prioriteta vzpostavitev inovativnega gospodarstva, kar se bo doseglo z ukrepi
pospešenega zasebnega vlaganja v raziskave in razvoj in ukrepi krepitve inovacijskih sposobnosti podjetij.
Druga razvojna prioriteta pa je vzpostavitev zmogljivosti v podporo raziskavam in inovacijam, kar se bo doseglo
z ukrepi krepitve človeških virov, krepitev specializacije in razvoj podjetniško – inovacijske infrastrukture.
2.2.1 Ukrepi za vzpostavitev inovativnega gospodarstva
Vlaganje v raziskave in razvoj je eden ključnih dejavnikov za konkurenčno sposobnost podjetij. Zato je
ustvarjanje stimulativnega okolja in pogojev za povečevanje zasebnega vlaganja prednostna naloga države.
Sloveniji se obseg vlaganja zasebnega sektorja v raziskave in razvoj se v zadnjih letih povečuje, približuje se
povprečju EU, a je še daleč od najuspešnejših držav. V tem napredku se kaže tudi ugoden vpliv davčnih
spodbud za naložbe v raziskave in razvoj, vendar je njihov delež v Sloveniji še vedno manjši kakor v večini
najuspešnejših držav. Ob tem ostaja dejstvo, da sta nadpovprečno vlaganje in trend povečevanja naložb v
raziskave in razvoj v zasebnem sektorju še vedno omejena le na nekatere sektorje dejavnosti in manjšo skupino
podjetij, medtem ko pretežna večina, zlasti majhnih podjetij, vlaga v razvoj precej pod povprečjem in je
podpovprečno sposobna izkoriščati prednosti inovacijskih dejavnosti. Tudi obseg vlaganja javnih sredstev za
raziskave in razvoj v gospodarstvu se je v zadnjem obdobju bistveno povečal, zlasti zaradi uporabe sredstev
evropske strukturne in kohezijske politike. Spodbude podjetjem so večinoma namenjene za izvajanje
raziskovalno-razvojnih projektov v povezavi z javnim raziskovalnim sektorjem. Neposredne (nepovratne)
finančne spodbude za vlaganje v raziskave in razvoj imajo ugodne učinke, vendar so viri omejeni in ne
zadoščajo za pokrivanje dejanskih potreb, še zlasti ker se viri iz evropske strukturne politike zmanjšujejo.
Mednarodno raziskovalno-razvojno sodelovanje je odličen vir za dostop do najnovejšega znanja ter za
vključevanje v najnaprednejše mreže in konzorcije, zato ga je treba še naprej in še močneje podpirati, z
vključevanjem najboljših javnih in zasebnih organizacij v industrijske mednarodne projekte, tudi s financiranjem
prisotnosti v dogodkih, ki omogočajo dostop do strateških informacij, odločitev in udeležbe. Poleg
mednarodnega sodelovanja je treba spodbujati meddisciplinarne industrijske projekte, ki ponujajo nove
možnosti in različne mehanizme povezovanja podjetij.
Ključni področni cilji so:
 Povečanje zasebnega vlaganja, predvsem poslovnega sektorja, v raziskave in razvoj.
 Doseči visoko vlaganje v raziskovalno-razvojno dejavnost skladno z nacionalnimi vrednostmi za t.i.
barcelonski cilj.
 Hitrejša rast inovativnih podjetij (povečati rast in dinamiko razvoja malih in srednje velikih podjetij).
 Dvig inovacijske sposobnosti podjetij za povečanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

2.2.1.1 Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti
Namen ukrepa je:
a) spodbujati gospodarstvo za pospešeno vlaganje v tehnološki razvoj in inovacije,
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b) spodbujati povezovanja podjetij in podjetij z raziskovalnimi organizacijami (spodbujati gospodarske
družbe za povezovanje v okviru skupnih razvojno raziskovalnih centrov in skupno delovanje na
raziskovalnem področju med podjetji in z javnimi raziskovalnimi/visokošolskimi organizacijami)
c) uvajati v uporabo moderne (npr. informacijske in komunikacijske) tehnologije,
d) oblikovati ciljno skupino malih in srednje velikih podjetij za strateška področja razvoja za pilotne ali
demonstracijske projekte.
e) V okviru tega ukrepa se sofinancirajo aktivnosti eksperimentalnega razvoja in industrijskih raziskav.
Ukrep se lahko izvaja v sodelovanju z drugimi ministrstvi, agencijami in skladi.

Prejemniki sredstev po tem ukrepu so podjetja, raziskovalne in izobraževalne institucije ter razvojno
raziskovalni centri. Sofinancirajo se razvojno raziskovalni projekti upravičencev za pridobivanje novih znanj ter
za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske
raziskave, eksperimentalni razvoj in študije tehnične izvedljivosti. Intenzivnosti pomoči, ki morajo biti skladne s
točko 2.9 Programa ukrepov 2013-2014 so določene v posameznem javnem razpisu.
2.2.1.2 Spodbujanje mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja
Slovenija sodeluje kot članica v okvirnih programih EU za raziskave in razvoj in v programu EUREKA in
EUROSTARS. Vsi programi so usmerjeni v zagotavljanje čim večje dodane vrednosti v proizvodu, ter zagotavljajo
ukrepe za konkurenčnost evropske industrije. Udeležba slovenskih partnerjev pomembno prispeva k dvigu
konkurenčnosti podjetij in prispeva k hitrejšemu prenosu najnovejših znanstveno raziskovalnih odkritij v
slovenski prostor in hkrati omogoča internacionalizacijo slovenskih podjetij. S sodelovanjem v okviru
mednarodnih projektov se Slovenija aktivno vključuje v svetovne razvojne tokove. S tem pa je tudi našim
podjetjem omogočen dostop do rezultatov najnovejših raziskav, pri čemer je običajno velikost projektov tako
velika, da presega obseg podjetja oziroma interesa države in je edino izvedljiv v okviru mednarodnega
raziskovalnega razvojnega prostora.
Vključevanje slovenskih gospodarskih družb in institucij v raziskovalno razvojne in tehnološke programe
Evropske unije, je postalo s pridruženim članstvom v EU pogoj internacionalizacije slovenskih raziskovalno
razvojnih in tehnoloških naporov. Programi Evropske unije predvidevajo skupni fond za sofinanciranje
projektov in pristanek na enotna evropska merila za dodelitev sredstev. Za udeležbo v programih Evropske
unije je Slovenija dolžna plačati članarino, ki pa je glede na pridobljeno administrativno podporo Sekretariata
Eureka, ki je vezni člen med državami članicami zanemarljiva. Za raziskovalno razvojni okvirni program večino
stroškov članarine pokrije ministrstvo, ki izvaja programa EUREKA in EUROSTARS.
Evropska programa EUREKA in EUROSTARS spodbujata inovativnost na področju tehnološkega razvoja. V tem
programu pa so podjetja, izobraževalne, raziskovalne in druge organizacije, ki sodelujejo na posameznih
projektih odvisne le od svojih lastnih virov financiranja oziroma od nacionalnih. Tako so vsi projekti oziroma
industrijsko-razvojne raziskave tržno usmerjene.
Deli se na 1) Sodelovanje v programu EUREKA in EUROSTARS ter 2) Sodelovanje v programih Evropske unije.
Namen ukrepa Sodelovanje v programu EUREKA in EUROSTARS je omogočiti gospodarskim družbam in
institucijam iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte iz Evropskih programov EUREKA-EUROSTARS.
Slovenija lahko poveča število projektov, v katerih sodeluje in obenem omogoči udeležbo pri tehnološko in s
tem finančno zahtevnejših projektih. Neposredni namen ukrepa je spodbujanje in udeležba slovenskih
partnerjev na vseh področjih. S sodelovanjem v projektih slovenska podjetja in ostale slovenske organizacije
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v
evropskem prostoru.
Prejemniki sredstev so podjetja, raziskovalne in izobraževalne institucije ter razvojno raziskovalni centri skladno
s pogoji opredeljenimi na ravni programov. Strateški cilj programov EUREKA in EUROSTARS je stimuliranje tržno
orientiranih industrijskih raziskav in razvojna na vseh tehnoloških področjih, ki imajo civilni namen.
Sofinancirajo se razvojno raziskovalni projekti upravičencev za pridobivanje novih znanj ter za nove,
spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave,
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eksperimentalni razvoj in študije tehnične izvedljivosti. Intenzivnosti pomoči, ki morajo biti skladne s točko 2.9
Programa ukrepov 2013-2014 so določene v posameznem javnem razpisu.
Namen ukrepa Sodelovanje v programih Evropske unije je vključevanje slovenskih gospodarskih družb in
institucij v raziskovalno razvojne in tehnološke programe Evropske unije, je postalo s pridruženim članstvom v
EU pogoj internacionalizacije slovenskih raziskovalno razvojnih in tehnoloških naporov. Programi Evropske unije
predvidevajo skupni fond za sofinanciranje projektov in pristanek na enotna evropska merila za dodelitev
sredstev. Za udeležbo v programih Evropske unije je Slovenija dolžna plačati članarino. Za raziskovalno razvojni
okvirni program večino stroškov članarine pokrije Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, delno pa pri
plačilu članarine lahko sodelujejo tudi druga ministrstva.
Sodelovanja v programih in pobudah oziroma dejavnostih v okviru Evropske unije poteka poleg dejavnosti v
okvirnih programih raziskav in razvoja EU (tudi preko projektov ERA NET oz. INNO-NET), tudi v obliki projektov v
okviru skupnih tehnoloških pobud (Joint Technology Initiative), projektov preiskovalnih pomoči (Exploratory
Award) in drugih oblik raziskovalno razvojnih projektov.
Ministrstvo zagotavlja sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov, ki so povezani z nadnacionalnimi
raziskovalno razvojnimi projekti v EU. Sofinanciranje se zagotavlja organizacijam, ki so vključene v omenjene
nadnacionalne projekte. Sofinancirajo se razvojno raziskovalni projekti upravičencev za pridobivanje novih
znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za
industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj in študije tehnične izvedljivosti. Intenzivnosti pomoči, ki morajo
biti skladne s točko 2.9 Programa ukrepov 2013-2014 so določene v posameznem javnem razpisu.
2.2.2 Vzpostavitev zmogljivosti v podporo raziskavam in inovacijam
V Sloveniji zavest o pomenu razvoja človeških virov obstaja že dolgo. Oblikovan je sistem spodbujevalnih
mehanizmov, ki bodo prispevali k večji kakovosti raziskovalno razvojnega dela v podjetjih, povečali pretok
znanja med znanstveno-raziskovalno sfero in uporabniki ter spodbujali sodelovanje med raziskovalnimi instituti
in univerzami ter gospodarstvom. Že vrsto let se izvajajo ukrepi za povečanje mobilnosti kadrov med JRO in
gospodarstvom, za zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih, in krepitev raziskovalno-razvojnih sposobnosti v
gospodarstvu.
Inovacije so eden najpomembnejših elementov rasti gospodarstva ter hkrati odgovor na reševanje družbenih in
socialnih izzivov. Podjetniki so tisti, ki imajo osrednjo vlogo v inovacijskem procesu, saj idejam in znanju
dodajajo komercialno vrednost in ustvarjajo zaposlitve. Za razvoj konkurenčnega gospodarstva je izredno
pomembna vzpostavitev učinkovite podjetniško-inovacijske infrastrukture. V sodobnem poslovnem okolju
poteka inovacijski proces v sodelovanju z dobavitelji, kupci, konkurenco, visokošolskim sektorjem,
znanstvenoraziskovalnimi organizacijami in seveda drugimi podjetji. Ta mreža omogoča vsem, še zlasti pa
malim inovativnim podjetjem, da premostijo številne ovire in omejitve, vezane na njihovo majhnost, omejenost
virov ali stopnjo razvoja, predvsem pa težave pri dostopu do financiranja, partnerstev in trgov, omejene
tehnološke zmogljivosti in pomanjkljivo menedžersko znanje. Podjetniško-inovacijska infrastruktura mora
podpirati zasnovo odprtih inovacij in povezovanja v mrežah, ki vključujejo mala, srednja in velika podjetja,
visokošolske zavode, raziskovalne inštitute, različne vladne institucije in druge deležnike v inovacijskem
procesu. Zagotavljati mora podporo ne le tehnološkim, ampak tudi netehnološkim inovacijam. Nujno je
povezovati znanost in gospodarstvo. V podjetjih je potrebno reorganizirati poslovne modele, v katere je nujno
vključiti procese inoviranja in upravljanja z inovacijami. Že nekaj časa se pojavljajo potrebe po večji specializaciji
in preglednosti posameznih subjektov podpornega okolja za spodbujanje inovativnosti in podjetništva. S
pomočjo ukrepov želimo usmerjali organizacije podpornega okolja pri spodbujanju inovativnosti in podjetništva
ter višanju konkurenčnosti slovenskih proizvodov. Vzpostaviti želimo enotnejše, sistemsko urejeno podporno
okolje, kar bomo dosegali s:
 skupno koordinacijo in bolj usklajenim delovanjem institucij podpornega okolja,
 krepitvijo ukrepov na področju prenosa tehnologij ,
 specializacijo ukrepov glede na strateška prioritetna področja ,
 definicijo drugačnih meril za merjenje učinkov obstoječega podpornega okolja,
 oblikovanjem novih mehanizmov v podporo komercializaciji končnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo,
 odpravo kompleksnih administrativnih postopkov,
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spremljanjem učinkovitosti splošnega poslovnega okolja in zbiranjem predlogov gospodarstva,
vplivom na spremembo izobraževalnega sistema – soočenje s problemom pomanjkanja razvojno-tehničnih
kadrov; danes je izobraževalni sistem popolnoma neprilagojen razmeram na trgu in močno zastarel

2.2.2.1 Mladi temeljni raziskovalci v podjetjih
Namen ukrepa je vzpostaviti most med raziskovalno sfero in podjetji. S doktorskim študijem na temah
relevantnih za podjetja se bodo okrepile vezi z institucijami znanja, podjetja bodo pridobila nova temeljna oz.
splošna znanstvena in tehnična znanja na področju njihove dejavnosti skozi izvedbo raziskav, ki hkrati
omogočijo mladim raziskovalcem doseganje pogojev za pridobitev doktorata znanosti. Projekt spodbudi
podjetje k trajnejši usmeritvi v dejavnost raziskav. Raziskave potekajo v sodelovanju z mentorji, ki so lahko iz
visokošolskih organizacij ali iz gospodarstva in tako spodbujajo trajnejše sodelovanje med podjetji in
visokošolskimi organizacijami. S tem ukrepom skuša ministrstvo povečati delež najvišje izobraženih kadrov v
podjetjih.
Upravičenci so podjetja in razvojno raziskovalni centri oziroma razvojne agencije, ki na razpis prijavijo svoje
kandidate. Pogoj je, da ima upravičenec v svoji sestavi ustrezno raziskovalno-razvojno skupino ali izkazujejo
sodelovanje z raziskovalno skupino visokošolskega ali raziskovalnega zavoda, ki bo izvajala študijsko in
raziskovalno usposabljanje kandidata.
Upravičeni so stroški za temeljne raziskave v višini 100% upravičenih stroškov projekta.

2.2.2.2 Podpora nacionalnemu sistemu inovacij
Namen ukrepa je spodbujati podporno okolje za dejavne na področju tehnološkega razvoja in inovacij (v
nadaljevanju TRI). Organizacije podpornega okolja, dejavne na tem področju v svojo dejavnost vključujejo
aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne zavode,
gospodarska interesna združenja, društva, …) ter fizične osebe (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce,
inovatorje, inventorje, študente, dijake, …) in jim nudijo naslednje oblike pomoči s področja TRI dejavnosti:
 svetovanje in strokovna pomoč pri ustanavljanju novih inovacijsko aktivnih podjetij – start-up podjetja,
 svetovanje in strokovna pomoč pri razvoju novih izdelkov, storitev ali postopkov,
 svetovanje in strokovna pomoč pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej, novosti ipd.,
 spodbujanje k širši uvedbi netehnoloških inovacij,
 usposabljanja in izobraževanja, neposredno povezana s trženjem inovacij in preboji na globalne trge,
 povezovanje in organizacija nagradnih natečajev ter podeljevanje nagrad,
 vključevanje v evropske iniciative.
Prejemniki sredstev so posamezne organizacije ali skupine organizacij v obliki konzorcija, ki kontinuirano
opravljajo svojo dejavnost več kot dve leti in ustvarjajo promet iz osnovne dejavnosti in so pravne osebe. Javni
raziskovalni ali visokošolski zavodi niso upravičeni do prejema sredstev.
Financiranje poteka na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za aktivnosti, ki so navedene v
javnem razpisu in so na primer: pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine, pomoč pri ustanovitvi novega
podjetja, pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve izven organizacij podpornega okolja,
organizacija dogodkov – usposabljanj, izobraževanja in nagradnih natečajev itd. Višina financiranja je do 100%
upravičenih stroškov. Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis.
3. STRUKTURA, REZULTATI IN UČINKI TEHNOLOŠKO RAZVOJNIH PROJEKTOV
Eden izmed ključnih ciljev v letu 2014, kot že prej je bila ohranitev stopnje vlaganja v raziskave in razvoj v
podjetjih, saj je to eden izmed dejavnikov, ki podjetjem pomaga, da tudi v času krize ostanejo dovolj močna, da
lahko s svojimi izdelki, storitvami in predvsem znanjem, ki ga imajo, konkurirala na svetovnih trgih. V letu 2014
so se sofinancirali naslednji ukrepi:
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Tabela 1: Dodeljene državne pomoči po ukrepih v letu 2014 (v EUR) po Programu ukrepov 2007-2012
Ukrep
ŠT. PODJETIJ
SKUPAJ
DELEŽ
EUREKA 2010
2
12.025
0,08%
EUREKA 2011
18
624.430
4,19%
EUROSTARS 2011
5
147.957
0,99%
KROP 2011
57
5.370.633
36,07%
KROP 2012
60
3.877.636
26,04%
MR 2007
3
25.399
0,17%
MR 2008
12
253.412
1,70%
MR 2009
16
249.217
1,67%
MR 2010
101
4.328.776
29,07%
SKUPAJ
225
14.889.485
100,00%
Tabela 2: Dodeljene državne pomoči po ukrepih v letu 2014 (v EUR) po Programu ukrepov 2013-2014
Ukrep
ŠT. PODJETIJ
SKUPAJ
DELEŽ
ARTEMIS 5
3
154.782
1,63%
EUREKA 2013
13
837.351
8,83%
EUROSTARS 2011
3
99.608
1,05%
EUROSTARS 2012
2
99.588
1,05%
EUROSTARS 2013
1
61.555
0,65%
KROP 2013
50
2.873.471
30,30%
RRPO 2013
8
1.322.240
13,94%
SMER+ 2013
20
4.033.278
42,54%
SKUPAJ
89
9.481.875
100,00%
3.1. Mladi temeljni raziskovalci v podjetjih
V letu 2012 se je iz vseh štirih generacij sofinanciralo usposabljanje 339 mladih raziskovalcev. Njihovo
usposabljanje se nadaljuje v letu 2013 in 2014. V okviru instrumenta je predvideno sofinanciranje stroškov
povezanih z raziskovalnim delom in z njim povezanim podiplomskim študijem mladih raziskovalcev in
raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti.
3.2 Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2011
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2011 (JR KROP 2011) v okviru operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013; 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti; Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, je bil
objavljen v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s predvidenimi 3 roki za oddajo vlog. Višina
razpisanih sredstev je bila 20.000.000 EUR, delno (85%) sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada EU,
in sicer za obdobje do 30.5.2014. Na prvi rok je prispelo 141 vlog. Odobrenih in sprejetih v sofinanciranje je bilo
67 vlog. Skupna višina odobrenih projektov je znašala 20.969.323 EUR, vključenih pa je bilo skupaj 571 oseb.
Pogodbe so bile podpisane 26.1.2012. V prvem letu izvajanja je svojo pogodbeno obveznost oddaje poročil in
zahtevkov izpolnilo 61 podjetij, vključenih pa je okrog 540 oseb in izplačanih 4.542.858 EUR javnih sredstev. V
letu 2013 je bilo izplačanih skupaj 7.192.302 EUR, v letu 2014 pa 5.370.793 EUR, skupaj 17.105.793 EUR. Zaradi
enega stečaja v letu 2013 in 3 prisilnih poravnav se sredstva, izplačana tem podjetjem, kot neupravičena
zahtevajo nazaj, tako da so ob upoštevanju tega dejstva končni upravičeni zneski javnega sofinanciranja
naslednji: v letu 2012: 4.198.917 EUR, v 2013 7.071.439 EUR in v letu 2014 5.370.633 EUR, kar skupaj znese
16.640.989 EUR iz javnih virov. Ob upoštevanju lastnega vlaganja podjetij v višini 28.026.000 EUR znaša skupna
vrednost uspešno zaključenih 57 projektov 44.667.000 EUR.
3.3 Sodelovanje v programu EUREKA in sodelovanje v programih Evropske unije
V letu 2014 je ministrstvo sofinanciralo več kot 40 tehnološko razvojnih projektov.
4.

IZBRANI KAZALCI UČINKOV DRŽAVNIH POMOČI
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V nadaljevanju so podani kazalci za shemi državnih pomoči:
o
0001-2045419-2006 Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za
obdobje 2007-2012
Letni izvedbeni cilji so:
 letno podpreti vsaj 50 novih mladih raziskovalcev za gospodarstvo
 letno podpreti vsaj 20 novih mednarodnih industrijskih projektov Programa EUREKA
 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 število sofinanciranih mladih raziskovalcev za gospodarstvo
 število sofinanciranih novih mednarodnih industrijskih projektov Programa EUREKA
Dolgoročni cilji so:
 povečati vlaganja v raziskave in razvoj
 povečati podjetniška vlaganja v raziskave in razvoj
 povečati delež inovativnih podjetij
 dvigniti delež visokih tehnologij v izvozu
 spodbuditi povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij
 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 v petih letih podpreti 250 novih mladih raziskovalcev za gospodarstvo
 v petih letih podpreti 100 novih mednarodnih industrijskih projektov Programa EUREKA

o

BE01-2399245-2012 Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 in 2014

Opredeljeni cilji so:
 povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za dve odstotni točki,
 povečanje prihodkov v letu prejetja pomoči glede na predhodno leto na nivoju posameznih
prejemnikov pomoči za pet odstotnih točk,
 ohranitev števila raziskovalno razvojnega kadra v gospodarstvu (v letu 2010 3.887) oziroma povečanje
za cca 1 odstotno točko,
 povečanje izdatkov poslovnega sektorja za R&R za eno odstotno točko (v letu 2011 660.5 mio EUR) na
nivoju celotne Slovenije.

Letni izvedbeni cilji in učinki državnih pomoči po posameznem ukrepu
Ukrep
Kratek opis

Mladi temeljni raziskovalci v podjetjih
Cilji ukrepa so spodbujanje sodelovanja in pretoka raziskovalnega kadra med
institucijami znanja in gospodarstvom ter med podjetji; povečanje deleža skupnih
R&D projektov, povečanje zaposlovanja raziskovalnega kadra v gospodarstvu.

Kazalniki
Izhodiščno leto
Začetno stanje

Število sofinanciranih mladih raziskovalcev za gospodarstvo
2014
149 (generacija MR-07 (7), MR-08 (14), MR-09 (31) in MR-10 (97)) - to so vsi mladi
raziskovalci, ki so bili sofinancirani v letu 2014))
149 (Novi MRji so bili vključeni v JR KROP.)

Izračun za
2014
Rezultat

leto

V letu 2014 se je sofinanciralo 149 mladih raziskovalcev, in sicer iz generacije MR07 7, MR-08 14, MR-09 31 in MR-10 97. Do konca leta 2014 je zaključilo svoje
usposabljanje 53 raziskovalcev iz generacije MR-07, 53 mladih raziskovalcev iz
generacije MR-08, 84 iz generacije MR-09 in 35 iz generacije MR-10.
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Uspešnost
Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek

2x več projektov odobrenih od načrtovanih
Načrtovanih je bilo 5.300.000,00 EUR, izplačanih 4.856.804,00 EUR
91,64 % realizacija
Pozitiven

Ukrep
Kratek opis

Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2011
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in
usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v
interdisciplinarnih razvojno
raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih
ter inovacijskih sposobnosti.
Število sklenjenih pogodb, število novo zaposlenih - usmerjenih v podiplomski
študij, število že zaposlenih - usmerjenih v podiplomski študij, število novo
zaposlenih raziskovalcev iz raziskovalnih ustanov, število zaposlenih vrhunskih
strokovnjakov, število najetih vrhunskih strokovnjakov, število prezaposlenih
lastnih kadrov - usmerjenih v delno ali popolno delo v novih RR skupinah.
2011
Od 141 prejetih vlog je bilo podpisanih 67 pogodb za 571 vključenih oseb. V letu
2011 sofinanciranja še ni bilo. Sklepi so bili izdani 17.11.2011 in pogodbe podpisane
26.1.2012.
V letu 2013 po začetnem odstopu 6 podjetij brez financiranja šlo eno podjetje v
stečaj, tako da je ostalo aktivnih 60 podjetij. Izplačanih je bilo 7.192.302 EUR
oziroma zaradi kasnejše delne neupravičenosti 7.071.439 EUR (glej tudi poglavje
3.2 zgoraj).
Izredno veliko zanimanje podjetij že za prvo odpiranje. Čeprav so bila sredstva v
višini 20.000.000,00 EUR predvidena za 3 odpiranja, so bila vsa porabljena na
prvem odpiranju. Ustanovljenih je bilo okrog 60 novih RR skupin, izvedenih okrog
130 novih zaposlitev, od tega okrog 90 mladih raziskovalcev na podiplomskem
študiju in okrog 40 prehodov vrhunskih doktorjev znanosti iz akademske sfere v
industrijo. Skupaj je bilo od začetno predvidenih 570 oseb dejansko vključenih
okrog 480 (glej tudi tabelo "Rast kazalnikov" na strani 12).
Razpis je uspel. Od 67 podpisanih pogodb z dodelitvijo sredstev za razpis v višini
20.000.000 EUR jih je bilo uspešno dokončanih 57 z javnim sofinanciranjem v višini
16.640.989 EUR. V deležih to pomeni uspešnost izvedbe glede na število projektov
85,0%, glede na javno sofinanciranje 83,2% in glede na število vključenih oseb
84,2%.
Višina upravičenih javnih virov sofinanciranja znaša po letih, kot sledi: v letu 2012:
4.198.917 EUR, v 2013: 7.071.439 EUR in v 2014: 5.370.633 EUR, v celotnem
trajanju ukrepa torej 16.640.989 EUR. K temu so podjetja prispevala lastni delež v
znesku 28.025.579 EUR. Skupna vrednost vseh 57 uspešnih projektov upoštevaje
javna in zasebna sredstva je 44.667.000 EUR, torej skoraj 45 milijonov EUR.
83% - 85% realizacija
Pozitiven

Kazalniki

Izhodiščno leto
Začetno stanje

Izračun
2013

za

leto

Rezultat

Uspešnost

Sredstva DP v EUR

Učinkovitost
Učinek
Ukrep
Kratek opis

Kazalniki

Izhodiščno leto

Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in
usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v
interdisciplinarnih razvojno
raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih
ter inovacijskih sposobnosti.
Število sklenjenih pogodb, število novo zaposlenih - usmerjenih v podiplomski
študij, število že zaposlenih - usmerjenih v podiplomski študij, število novo
zaposlenih raziskovalcev iz raziskovalnih ustanov, število zaposlenih vrhunskih
strokovnjakov, število najetih vrhunskih strokovnjakov, število študentov, ki bodo v
6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje
bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za
zaposlovanje RS za delo v novi RR skupini ali pa v okrepljeni RR skupini v podjetju.
2012
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Začetno stanje
Izračun za leto
2014
Rezultat
Uspešnost

Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek
Ukrep
Kratek opis

Kazalniki

Izhodiščno leto
Začetno stanje
Izračun za leto
2014
Rezultat
Uspešnost

Sredstva DP v EUR
Učinkovitost
Učinek
Ukrep
Kratek opis

Kazalniki
Izhodiščno leto
Začetno stanje
Izračun za leto
2014
Rezultat
Uspešnost
Sredstva DP v
EUR
Učinkovitost
Učinek

Od 126 prejetih vlog je bilo podpisanih 87 pogodb konec leta 2012.
V letu 2014 je ostalo aktivnih 62 pogodb s 179 vključenimi osebami.
Veliko zanimanje podjetij za razpis in za zaposlitev strokovnjakov v že ustanovljeni
RR skupini ali pa v na novoustanovljeni RR skupini.
Razpis je uspel, sredstva so bila v celoti angažirana na 87 pogodbah. V začetku
izvajanja projekta je od pogodbe odstopilo nekaj podjetij. Kasneje, med izvajanjem
operacije, je zaradi določenih težav v zvezi s pridobitvijo kadrov, ki izpolnjujejo
pogoje razpisa, ali v zvezi z zagotavljanjem lastnih sredstev prihajalo do odstopov
od pogodb, tako da je bilo ob zaključku operacije realiziranih 62 pogodb.
V letu 2014 se je izplačalo 3.877.636 EUR.
68,95 % realizacija
Pozitiven
Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in
usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v
interdisciplinarnih razvojno
raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih
ter inovacijskih sposobnosti.
Število sklenjenih pogodb, število novo zaposlenih - usmerjenih v podiplomski
študij, število že zaposlenih - usmerjenih v podiplomski študij, število novo
zaposlenih raziskovalcev iz raziskovalnih ustanov, število zaposlenih strokovnjakov,
število diplomantov, število zaposlenih oseb, ki so bili prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje RS, število prezaposlenih oseb, za delo v novi RR skupini,
2014
Od 201 prejetih vlog je bilo podpisanih 58 pogodb v marcu 2014.
Konec leta 2014 je ostalo aktivnih 51 pogodb z vključenimi 317 raziskovalci in
razvojniki.
Rezultat bo viden na koncu izvajanja projektov v letu 2015.
Razpis je uspel, sredstva so bila v celoti angažirana na 58 pogodbah. Med
izvajanjem je zaradi določenih težav v zvezi s pridobitvijo kadrov, ki izpolnjujejo
pogoje razpisa, ali v zvezi z zagotavljanjem lastnih sredstev odstopilo 7 podjetij.
V letu 2014 so se izplačala sredstva v višini 2.873.471,31 EUR, kar pomeni
65,13 % realizacija
Pozitiven
Sodelovanje v programu EUREKA in sodelovanje v programih Evropske unije
Cilj ukrepa je povečanje deleža projektov vključenih v mednarodne znanstveno
raziskovalne programe. Cilj je v petih letih podpreti 100 novih mednarodnih
industrijskih projektov Programa EUREKA
Rezultat je odobritev sofinanciranja vsaj 10 novih projektov.
Število sofinanciranih projektov (število partnerjev v mednarodnih projektih)
2008
106 projektov/partnerjev
170 (vsaj 14 novih projektov/partnerjev na leto)
14 novih projektov/partnerjev na leto
Odobrenih več projektov, kot načrtovano
Izplačano v letu 2014 1.473.806 EUR
90%
Pozitiven

Dolgoročni izvedbeni cilji in učinki državnih pomoči
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Dolgoročni cilji programa so povečati globalno konkurenčnost Slovenije s spodbujanjem inovativnosti in
podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj
in kakovostna delovna mesta.
Povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije s spodbujanjem inovativnosti in podjetniških vlaganj v raziskave in
tehnološki razvoj
Delež srednje in visoko-tehnološkega izvoza - % v celotnem izvozu (cilj je povečanje na 57,5 % do leta 2014)
Zdržno povečevanje gospodarske rasti z večanjem tehnološke zahtevnosti in deleža znanja v izdelkih, postopkih
in storitvah
Bruto domači izdatki za RR izraženi v % BDP (cilj je povečanje na 2,5 % BDP do leta 2014)
Izdatki za RR financirani s strani države kot % BDP (cilj je povečanje na 1,1 % BDP do leta 2014)
Izdatki za RR financirani s strani poslovnega sektorja kot % BDP (cilj je povečanje na 1,4 % BDP do leta 2014)
Zaradi nastopa globalne krize v letu 2008 se je v Sloveniji skoraj izničil napredek v gospodarskem razvoju, zato
so se nekateri dolgoročni cilji spremenili. Cilj do leta 2013 povečati vlaganja v raziskave in razvoj okoli 3% BDP
se je zato zamaknil na leto 2020.
Delež inovativnih podjetij se meri vsake tri leta. V obdobju od 2004 do 2006 se je z inovacijsko dejavnostjo
ukvarjalo 35,1% podjetij, v obdobju 2006-2008 pa 50,3% podjetij (vir: SURS). Podatki za obdobje 2008-2010 so
še v pripravi in bodo znani v drugi polovici letu 2011.
Delež visokih tehnologij v izvozu v letu 2008 je bil 54,20% , v letu 2009 je bil zabeležen dvig deleža in je znašal
56,5%, v letu 2010 pa je delež padel na 50,14%.
Tabela: Delež vseh bruto domačih izdatkov za RR dejavnost v % BDP po letih (vir: SURS)
2007
2008
2009
2010
RR izdatki poslovnega sektorja
0,87
1,07
1,13
1,2
RR izdatki javnega sektorja
0,59
0,58
0,73
0,9
SKUPAJ
1,45
1,66
1,86
2,1

2011
1,82
0,64
2,47

Iz tabele 6 je razvidno, da se je povečalo vlaganje v raziskave in razvoj, tako s strani poslovnega sektorja kot tudi
javnega sektorja.
Povprečna dodana vrednost pri prejemnikih sredstev je bila v letu 2012 višja za 15% od povprečne dodane
vrednosti v Sloveniji.

Pomoč v obliki rizičnega kapitala
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: Pomoč v obliki rizičnega kapitala (BE01-5715334-2009)
Ukrep
Število financiranih družb
tveganega kapitala
Znesek
dodeljenih
pomoči (v mio EUR)
Povprečna neto državna
pomoč na prejemnika (v
EUR)
Rast Kazalnikov
Število novih delovnih
mest
Povprečno
povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega
Število
podprtih

4.1

4.1

Leto
2010
4

2011
6

2012
5

2013
5

2014
5

0,6

2,0

2,9

2,2

3,9

160.567

340.470

577.201

431.786

784.429

prvi pričakovani učinki v letu 2013 bodo objavljeni v poročilu
o učinkih za leto 2016

0

1

4
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CILJ
200
do
konca leta
2013
8-10%

21

do

novonastalih podjetij*

konca leta
2013

* kot novonastala podjetja obravnavamo podjetja, ki niso starejša od 1 leta
O dejanskih učinkih po tej shemi še ne moremo poročati, saj so prva podjetja prejela sredstva šele leta 2011.

Pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: Pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (0004-5715334-2003).
UVOD
Pomoči, ki so se izvajale v obdobju 2004- 2014 za namen reševanja in prestrukturiranja so dodeljevala
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance in
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Namen dodeljenih pomoči je sofinanciranje izvajanja prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah in s tem
preprečiti večje socialne in gospodarske probleme v okoljih kjer te družbe delujejo.
Pri izračunu učinkovitost DP v l. 2014 predstavljajo izhodišče dodeljene državne pomoči za družbe od leta 2004
do vključno leta 2013. Za družbe, ki so prejele DP v 2014 še ne moremo računati učinkovitosti - to bo mogoče
šele prvič v letu 2016, ko bodo znani rezultati poslovanja za leto 2015.
PROGRAMI, CILJI IN UKREPI
Cilji pomoči so ohranitev vitalnih programov, ki imajo zagotovljen trg, ohranitev delovnih mest in dolgoročno
stabilnost poslovanja teh družb.
a) Analiza dodeljenih pomoči v letu 2014
V letu 2014 so na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur.l.
RS št. 44/07 – UPB 2 in spremembe) državno pomoč prejele naslednje gospodarske družbe:
Tabela: Dodeljene državne pomoči v letu 2014
subvencije

kratkoročna dolgoročna
posojila
posojila

dejavnost gospodarska družba

kraj

C 31.090

BREST POHIŠTVO

CERKNICA

1.800.000,00

C 31.090

ILES

IDRIJA

1.500.229,37

C 14.310

POLZELA

POLZELA

C 13.920

ODEJA

ŠKOFJA LOKA

C 20.200

AGRORUŠE

RUŠE

500.000,00
216.290,16

poroštva RS

500.000,00
1.200.000,00
1.504.080,21

216.290,16 500.000,00
Vir: MGRT
Opomba: Te državne pomoči v analizo učinkovitosti še niso vključene
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6.004.309,58

500.000,00

konverzija

b) UČINKI DRŽAVNIH POMOČI – sumarna tabela
Začetno stanje ob dodelitvi državne pomoči
Enota mere
Višina dodeljene držav ne pomoči

(N eto DP

metodi MF)

v€

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

Pomoči dodeljene

v letu 2004

v letu 2006

v letu 2007

v letu 2008

v letu 2009

v letu 2010

v letu 2011

v letu 2013

v letu 2014

20.019.670

1.375.556

721.013

1.232.739

1.783.199

1.212.844

2.223.287

545.937

950.480

12

5

4

3

7

2

4

2

4

5.645

476

225

225

276

191

293

140

358

Število družb, ki je prejelo pomoč
Št. zaposlenih v družbah, ki so prejela pomoč
Držav na pomoč na zaposlenega

v€

3.546

2.890

3.205

5.479

6.471

6.351

7.588

3.900

2.658

Rezultat iz rednega poslovanja

v€

-35.978.272

-2.154.657

22.414

616.749

-2.143.615

-576.661

-1.507.801

-580.936

-2.708.896

Dodana vrednost na zaposlenega

v€

15.574

13.694

19.236

36.572

13.787

21.317

8.724

16.784

12.761

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

Rezultati po 1. letu dodeljene pomoči
Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb
Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih
Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

v€

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %
Rezultati po 2. letu dodeljene pomoči
Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih
v€

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

v€

Rezultati po 3. letu dodeljene pomoči
Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih
v€

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih
v€

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

v€

Rezultati po 5. letu dodeljene pomoči

3

100,0

7

100,0

2

100,0

1

25,0

2

100,0

65,3

235

104,4

242

87,7

214

112,0

40

13,7

136

97,1

-468.779

-78,2

114.861

412,5

484.634

-21,4

-479.351

-77,6

67.869 N P

-1.448.285

-3,9

-662.401

14,0

16.773

22,5

24.944

29,7

31.097

-15,0

12.014

-12,9

21.113

3.116

-64,3

19.015

13,3

15.193

Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih
v€

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

v€

Rezultati po 6. letu dodeljene pomoči

2008

Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih
v€

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

v€

2017

2019

2020

9,3

212

94,2

242

87,7

200

104,7

29

9,9

-7.363.913

-79,5

-45.223,00

-97,9

-3.473.833 N P

644.224

4,5

-168.490

-92,1

-312.652

-45,8

-1.033.821

-31,4

16.568

6,4

19.077,00

39,3

-7.946

32.498

-11,1

20.116

45,9

20.173

-5,4

16.012

83,5

2009

-141,3

2010

2011

2012

2013

11

91,7

3

60,0

0

0

2

66,7

6

85,7

2

100,0

4695

83,2

124

26,1

0

0

191

84,9

210

76,1

186

97,4

0

0

-1.187.117 N P

-1.258.919

-41,3

-289.900

-49,7

0

0

20.915

16.937

22,8

21.257

18.846

68.291 N P
21,0

25.091

83,2

2010

2011

-42,8

2012

2013

-0,3

2014

10

83,3

2

40,0

2

66,7

5

71,4

2

100,0

3.899

69,1

104

21,8

175

77,8

135

48,9

209

109,4

-7.321.827

-79,6

-1.126.485

-47,4

88.553 np

18.001

15,6

20.100

45,8

1.274.402 N P
33.347

-1.103.608 N P
143,5

2011

31.043
2012

-15,1

2013

2014

10

83,3

2

40,0

2

66,7

3

42,9

3019

53,5

125

26,3

162

72,0

59

21,4

-12.194.253

-66,1

17.316

11,2

1.566.204 N P
22.148

-401.456 N P
61,7

2012
83,3

2

40,0

2.342

41,5

98

20,6

-4.046.431

-88,8

19.897

27,8

1943

34,4

-8.280.836

-77,0

20.040

28,7

22.670

39.374

157

10,5

31.100

125,6

66,7
69,8

-2.048.622 np
187,5

28.870

-21,1

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2023

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

2024

2

40,0

139

29,2

3.256.707 N P
48.865

256,8

2014
2

40,0

154

32,4

3.166.189,00 np
45,6

46.270,00

237,9

50,0

2.013

35,7

-7.379.202

-79,5

19.618

26,0

5

2

23.547

246.065 np
9,9

2014

2.016.578 N P
2013

66,7

40.193
2013

10

2014

v€

2016
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Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb
v€

2015

71,8

Rezultati po 10. letu dodeljene pomoči

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

2019

342

6

Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

2018

86,5

2013

Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih

2016

4881

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb

v€

2015

25,0

Rezultati po 9. letu dodeljene pomoči

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

2018

1

23,0

v€

2017

100,0

1.301

Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

2015

2

2.159.064 N P

Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih

2017

100,0

50,0

v€

2016

7

6

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

2014

66,7

2012

v€

2016

2

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb
Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

2015

50,0

Rezultati po 8. letu dodeljene pomoči
Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih

2013

2

8

v€

2012

80,0

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb

Dodana v rednost na zaposlenega / st. rasti v %

2011

4

2011

v€

2010

91,7

Rezultati po 7. letu dodeljene pomoči
Ohranitev št. Zaposlenih / % ohranitv e zaposlenih

2009

-1,0

11

2010

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb

Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

-2,4

2009

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb

Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

75,0
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2008

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb

Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

3

73,3

8.598.073 N P
v€

Rezultati po 4. letu dodeljene pomoči

Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

100,0

349

2007

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb
Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

5

92,2

2006

Št. ohranjenih družb / % hranjenih družb
Rezultat iz rednega poslov anja / st. rasti v %

91,7

9.563.007 N P
v€

2015

11
5.202

41,7

1.185

21,0

-2.101.090

-94,2

25.529

63,9
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c) Skupni (povprečni) pregled uspešnosti dodeljenih pomoči za prestrukturiranje po izbranih kazalcih:
Tabela: Učinkovitost DP družbam v težavah v obdobju 2004 - 2014
po 1.letu po 2.letu

Delež ohranjenih družb (v %) **
Delež ohranitev št. zaposlenih (v %)**
St. rasti dodane vrednosti na zaposlenega (v %)
- desna os

po 3.letu

po 4.letu

po 5.letu

po 6.letu

po 7.letu po 8.letu

po 9.letu

po 10.letu

79,1

78,4

72,7

67,7

70,8

66,7

58,8

66,7

50,0

41,7

83,9

80,8

76,8

66,0

51,2

40,9

34,0

25,8

35,7

21,0

-3,8

2,5

14,0

40,0

52,1

64,7

142,8

141,7

26,0

63,9

** tehtano povprečje

Vir: MGRT
d) Grafični prikaz uspešnosti dodeljenih pomoči za prestrukturiranje po izbranih kazalcih:
Graf: Učinkovitost DP družbam v težavah v obdobju 2004 - 2014
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80,0
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60,0
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20,0
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po
po
po
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po
po
po
po
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Vir: MGRT
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Odprava posledic naravnih nesreč
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih
nesrečah v gospodarstvu (0001-2399245-2012)
MGRT je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (ZOPNN) pripravilo Splošni program za
odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu, ki omogoča, da se oškodovanim gospodarskim
subjektom odobrijo in podelijo finančna sredstva za odpravo posledic naravne nesreče na strojih in opremi, na
zalogah ter ob izpadu prihodka. Glavni namen programa je, da se s povračilom sredstev za odpravo posledic
škode po naravni nesreči vzpostavi nemoteno nadaljnje delovanje gospodarskih subjektov in obenem ne
izkrivlja konkurence.
Temeljna naloga MGRT v sistemu odprave posledic naravnih nesreč je skrb za ohranitev nemotenega delovanja
slovenskega gospodarstva. Za ta namen ministrstvo v letu 2014 ni izplačalo sredstev. V letu 2013 so bila
izplačana sredstva 75 upravičencem v vrednosti 10.452.997 EUR za odpravo posledic škode v gospodarstvu
zaradi poplav v novembru 2012, kar je še posebej pomembno, saj se s povračilom sredstev za odpravo škode na
strojih in opremi, zalogah in za izpad prihodka, vzpostavi nemoteno delovanje podjetij in s tem ohrani
obstoječa delovna mesta v prizadetih podjetjih.

Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 - 2014
Poročilo o učinkovitosti dodeljenih pomoči na podlagi sheme državne pomoči za »Spodbujanje
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010-2014«
V poročilu prikazujemo učinke ukrepa 6 – Izobraževanje za mednarodno poslovanje, kateri se je izvedel na
podlagi podaljšanje sheme državne pomoči Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010-2014.
Podlaga za shemo je Program Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije podjetij v obdobju 2010-2014, v
katerem so navedeni možni ukrepi za spodbujanje internacionalizacije. Ukrep Izobraževanje za mednarodno
poslovanje (Priprava izvoznega načrta) pa predstavlja program splošnega izobraževanja za področje
mednarodnega poslovanja. Ukrep 6 je izvajan preko javnega poziva, pomoč pa je bila namenjena izključno
podjetjem. Pomoč je namenjena malim in srednje velikim podjetjem in predstavlja osnovo, katera je podjetjem
potrebna za uspešno poslovanja v mednarodnem okolju, kateri pa je nujna realnost za slovenska podjetja in
majhnost slovenskega domačega trga. Državna pomoč je bila dodeljena preko javnega poziva, podjetja pa
ukrep ocenjujejo kot koristen in izjemno učinkovit (na podlagi ankete med udeleženci). V poročilu so prikazani
cilji in doseganje le-teh za leto 2014.
Opis podlag za izvajanje sheme
Slovenija v programu za spodbujanje internacionalizacije podjetij v obdobju 2010-2014 stremi k učinkoviti
porabi javnih finančnih sredstev, ter k izboljšanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v mednarodni
menjavi z zmanjševanjem stroškov in tveganj pri vstopu na tuje trge. Spodbujanje internacionalizacije se v
okviru programskega proračuna uvršča v skupno razvojno politiko Podjetništvo in konkurenčnost, razvojni
program Rast in razvoj podjetij ter razvojni podprogram Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva,
kateri zasledujejo iste cilje, in sicer, povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Eden od strateških
ciljev programa internacionalizacije je tudi povečanje geografske diverzifikacije slovenskega izvoza in priložnosti
slovenskih MSP za sodelovanje na svetovnih trgih ter zagotavljanje boljših pogojev za nastop slovenskih podjetij
v mednarodnem okviru. Pod navedeni strateški cilj lahko umestimo tudi ukrep Izobraževanje za mednarodno
poslovanje. Ukrep zasleduje specifični cilj programa, in sicer, povečanje javnih spodbud za področje
internacionalizacije slovenskega gospodarstva, katerega merimo preko kazalca višina sredstev za izvajanje
politike spodbujanja internacionalizacije (v EUR). Ukrep je namenjen predvsem diverzifikaciji poslovanja
podjetij na mednarodnih trgih.
Ocena o učinkovitosti dodeljenih spodbud
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Namen izvajanja ukrepa je, da se s sofinanciranjem izobraževanja, slovenskim podjetjem, ki vstopajo na izbran
tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma se jih
ustrezno pripravi na vstop na izbrani tuji trg. Sofinanciranje je namenjeno izvedbi izobraževanja za pripravo
izvoznega načrta, ki podjetjem omogoča odločanje o primernem načinu vstopa na tuji trg. Cilj ukrepa je bil
podpreti slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja na področju mednarodnega poslovanja. Na podlagi
poziva smo podpisali pogodbe s 18 podjetji, katerih predstavniki so se udeležili in uspešno zaključili program
izobraževanja. Podjetja so na podlagi udeležbe izobraževanja za mednarodno poslovanje ocenila, da so takšna
izobraževanja nujna in izjemno koristna, ter da na podlagi tega programa pridobijo potrebna nova znanja,
veščine in kontakte za uspešnejše poslovanje na tujih trgih. Večina podjetij je ocenila, da je program presegel
njihova pričakovanja. Pogosto podjetja na osnovi udeležbe izobraževanja ugotovijo kako pomembno je to za
kader v podjetju in še bolj samo poslovanje v mednarodnih krogih. Velikokrat pa ravno tem manjšim podjetjem
primanjkuje zadostnih lastnih resursov, zato je takšno spodbujanje s strani države izjemno dobrodošlo.
Z obzirom na kazalnik - Povečanje javno-spodbujevalnih spodbud za področje internacionalizacije slovenskega
gospodarstva se je ponovno pojavil negativen trend v letu 2014, z ozirom na višino sredstev v letu 2013. Cilj
glede povečanja javnih sredstev tako ni bil dosežen, saj je bilo v primerjavi s prejšnjimi proračunskimi leti na
voljo manj sredstev. Več je navedeno v Tabeli 1 spodaj, kjer je razvidno koliko sredstev je bilo na voljo po
posameznih letih. Pri namenjenih sredstvih za izvedbo ukrepa izobraževanje za mednarodno poslovanje. Na
podlagi odzivov podjetij lahko zaključimo, da je bil, ukrep usposabljanja nadvse uspešen, ter da je za slovenske
MSP nujno potrebno zagotavljanje stalnosti izvajanja podpornih ukrepov, saj je za nadaljnji razvoj slovenskega
gospodarstva izjemno pomembno ravno uspešno mednarodno poslovanje, pri čemer je potrebno podjetjem
(po)nuditi predvsem znanja katerih izobraževalni sistem v državi ne nudi.
Ciljna skupina ukrepov so MSP-ji, kateri imajo omejene lastne resurse, zato so takšni ukrepi še toliko bolj
pomembni in potrebni za uspešno spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva, katero je
primarno sestavljeno iz MSP-jev. Podjetja po svetovanju ali udeležbi izobraževanja lažje sprejemajo odločitve o
primernosti pristopa in vstopa na določen tuji trg, kar jim zmanjšuje stroške in tveganja, kateri bi lahko nastali
ob neprimernem pristopu/vstopu na tuji trg. Podjetja ocenjujejo izobraževanje kot odlično in potrebno, ter
glede na izvedene ankete program presega njihova pričakovanja. Izobraževanje je bilo zaključeno konec leta
2014, podjetja pa bodo novo pridobljena znanja lahko v praksi uporabila v poslovnem letu 2015, ter v nadaljnjih
letih.
Tabela 1: Kazalnik - Povečanje javno-spodbujevalnih spodbud za področje internacionalizacije slovenskega
gospodarstva
Opisni cilj
Socialno ekonomski
oziroma finančni plan

V primeru, da gre za
večletno shemo, je
potrebno navesti socialno
ekonomski oziroma
finančni plan po letih

Začetno oz. temeljno
izhodišče (začetne
vrednosti, katere se bodo

Kratki opisi, kazalniki oz. vrednosti
Povečanje javno-spodbujevalnih spodbud za področje internacionalizacije slovenskega
gospodarstva za 2.600.000,00 EUR v obdobju 2010 - 2013
2010
2011
2012
2013
2014
1.600.000,00
EUR

2.240.000,00
*
EUR

1.500.000,00
EUR *

700.000,00 EUR
(povečanje
sredstev)

900.000,00 EUR
(povečanje
sredstev)
* plan ni bil
dosežen, saj so
bila sredstva po
rebalansu za leto
2011 znižana za
820.000 EUR

500.000,00 EUR
(povečanje
sredstev )
* plan ni bil
dosežen, saj so
bila sredstva po
rebalansu za leto
2012 znižana za
2.070.000,00
EUR

3.500.000
EUR

Shema je bila
podaljšanja
naknadno;
v letu 2014 je
bilo na voljo
2.000.00 EUR

500.000
(povečanje
sredstev; plan
ni bil dosežen,
na voljo je bilo
manj sredstev
kot
predvideno po
tej shemi; za
leto 2013 je
bilo na voljo
3.000.000
EUR
Vrednost sredstev za izvajanje politike spodbujanja internacionalizacije v letu 2009:
900.000,00 EUR
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merile s kazalniki)
Kazalniki, na podlagi katerih
se bo merila učinkovitost
Viri podatkov

Vrednost sredstev za izvajanje politike spodbujanja internacionalizacije v EUR
MGRT

Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji
POROČILO ZAVODA RS ZAPOSLOVANJE O UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH
Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2014 dodeljeval pomoči na podlagi priglašene sheme Povračilo prispevkov
delodajalcem; šifra sheme: BE01-2067064-2010, katere nosilec je MGRT.
V nadaljevanju predstavljamo podrobneje učinkovitost pomoči v skladu z Navodilom za merjenje učinkovitosti
dodeljenih državnih pomoči po posameznih shemah.
Shema državnih pomoči št: BE01-2067064-2010 – Povračilo prispevkov delodajalcem - MGRT

Spodbude za zaposlovanje - Povračilo prispevkov delodajalcem po Zakonu o
spodbujanju regionalnega razvoja ZSRR-2 (Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje )
UAPA 3213 Pokolpje in UAPA 3215 HRT

Ukrep /
program

Izhodiš
čno
Kazalniki
(refere
nčno)
leto
Cilji (Plan): Zmanjšanje št. Št. planiranih 2012
težje zaposljivih zaposlitev: 20
brezposelnih
oseb v
Pokolpju,
Hrastniku,
Radečah in
Trbovljah
Kratek opis
(max. dva
do tri stavke)

Rezultati:

Začetno
(referenčno)
stanje

Izračun Uspe
Vložena
za leto šsredstva DP
2012 nost

Število težje
zaposljivih
brezposelnih
oseb v Pokolpju
3.388 (dec.
2012)

Zaposlitev težje Št. zaposlitev:
zaposljivih
19
brezposelnih
oseb v
Pokolpju,
Hrastniku,
Radečah in
Trbovljah

Plan 40.000
EUR

31.390,14
EUR
povrnjeno
Povrači
lo za 19
vključe 95 %
nih
oseb
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Učinek (pozitiven/
Učink negativen/ ni ga še
omožno določiti)
vitost
Pozitiven:
Kljub temu, da se je
absolutno število
težje zaposljivih v
Pokolpju, Hrastniku,
Radečah in Trbovljah
v letu 2014 povečalo
na
3.510, se jih je 19
zaposlilo.

Opomba

Program se je začel
izvajati leta 2012.

Za eno leto (za
invalide tudi za
dalj) se povračajo
prispevki
delodajalca za
socialno varnost za
novozaposlene
težje zaposljive
Na podlagi preteklih brezposelne osebe.
programov
ocenjujemo 50%
Povprečno
113
ohranitev zaposlitev povračilo znaša cca
%
tudi po letu, za
1.652 EUR za
katerega se je
osebo.
povrnilo prispevke.

Spodbude za zaposlovanje
POROČILO ZAVODA RS ZAPOSLOVANJE O UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH
Shema: Spodbude za zaposlovanje - Povračilo prispevkov delodajalcem v Pokolpju, Hrastnik, Radeče in
Trbovlje; Šifra sheme: BE01-2067064-2012 (od 1.1.2015 BE04-2399245-2014) - MGRT
3.2.1.3 in 3.2.1.5. Povračilo prispevkov
S tem ukrepom se spodbuja zaposlovanje na območju Pokolpja, kjer je brezposelnost visoko narasla, in sicer s
povračilom plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene težje zaposljive brezposelne osebe.
Spodbuda za zaposlovanje s pomočjo povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost temelji na
Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere uveljavljajo
povračilo prispevkov delodajalca, morajo biti sklenjene v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2016. Povračilo
prispevkov lahko uveljavljajo za zaposlitev tistih, ki so brezposelni in sodijo v eno od naslednjih skupin:
 v preteklega pol leta niso imeli redno plačane zaposlitve,
 nimajo dokončane višje srednje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja (to pomeni, da imajo končano ali
nedokončano osnovno šolo),
 so starejši od 50 let,
 so pripadniki etnične manjšine (npr. romske skupnosti) ali
 se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov (v skladu z Navodilom za izpolnjevanje
obrazca prijave v zavarovanje za invalide – Uradni list RS, št. 10/2005, 43/2005).

Pri tem ni potrebno, da osebe prebivajo v Pokolpju, prihajajo lahko tudi od drugod. Pomembno je, da ustrezajo
ciljnim skupinam in da se zaposlijo oziroma opravljajo delo v Pokolpju.
V letu 2014 je bilo realiziranih izplačil v višini 31.390,14 EUR za 19 oseb iz ciljne skupine, za katere so delodajalci
predložili vlogo Zavodu. Višino prispevkov je vnaprej težko predvideti zaradi same višine prispevkov, ki so
precej različne.

Garancijska shema za Pomurje 2
POROČILO O PRIČAKOVANIH UČINKIH REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME 2 - GARANCIJE IZ LETA 2010 (ŠT.
SHEME: BE03-2067064-2010, X301/2010)
1.

UVOD

Vlada RS je sprejela sklep št. 30301-5/2009/3, s katerim je iz naslova nujnih ukrepov regionalne politike v okviru
finančnega načrta SRRS za leto 2009 namenila 1.000.000,00 evrov, kot brezobrestno dolgoročno vlogo v
garancijsko shemo Pomurje, ki jo upravlja RRA Mura. Cilj naložbe v Garancijsko shemo za Pomurje je povečanje
garancijskega potenciala v regiji za kredite mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter spodbuditi
kreativne razvojne dejavnike in na ta način prispevati k dinamiziranju regije in produktivni uporabi razvojnih
sredstev.
Na osnovi sklepa Vlade RS je SVLR priglasila shemo za GSP2 pri Ministrstvu za finance, ki je dne 10.6.2010 izdalo
Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Garancijska shema za Pomurje 2« (št. Priglasitve:BE03-20670642010), na osnovi tega pa je MF posredovalo še številko sheme, ki so jo prejeli od Evropske komisije, in sicer:
X301/2010.
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Regionalna razvojna agencija Mura je 8. julija 2010 podpisala Pogodbo št. 2020-1/2010 o dolgoročni finančni
vlogi Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v regijsko garancijsko shemo Pomurje 2.
Pogodbeni stranki soglašata, da se s to pogodbo sredstva v višini 1.000.000,00 evrov vložijo v regijsko
garancijsko shemo Pomurje 2 za določen čas 6 let oziroma najkasneje do 31.12.2015. V skladu s 7. členom
omenjene Pogodbe, je RRA Mura dolžna dvakrat letno poročati o izvajanju aktivnosti regijske garancijske
sheme Pomurje 2, in sicer do 31. julija in do 31. decembra.
Na osnovi Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Garancijska shema za Pomurje2«, št. priglasitve: BE032067064-2010, je RRA Mura dolžna meriti učinkovitost državnih pomoči, in sicer so prvi učinki pričakovani s
stanjem – december 2014. Učinki se merijo s časovnim zamikom, in sicer v obdobju 3 let po izvedeni investiciji.
Investicija se izvede najkasneje v enem (1) letu po pridobljeni garanciji. Državne pomoči v obliki podeljenih
garancij imajo zaradi narave instrumenta in zaradi pričakovane razpršenosti na relativno majhne investicije
majhnih podjetij, manjši učinek kot drugi instrumenti, npr. nepovratna sredstva.

Naslov sheme: GARANCIJSKA SHEMA POMURJE 2
Številka sheme: X301/2010

Kratki opisi, kazalniki oz. vrednosti
Opisni cilj

Rast in preživetje podjetij v regiji, povečana dodana
vrednost
Socialno ekonomski oziroma finančni 2010-2013
plan
V primeru, da gre za večletno shemo, je 2010
2011
2012
2013
potrebno navesti socialno ekonomski 250.000
400.000
250.000
100.000
oziroma finančni plan po letih
Začetno oz. temeljno izhodišče
- Število zaposlenih po delovnih urah v gospodarskih
(začetne vrednosti, katere se bodo
družbah in pri samostojnih podjetnikih;
merile s kazalniki)
- Višina neto dodane vrednosti na zaposlenega v
gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih prejemnikih garancije. Neto dodana vrednost za leto 2008
za Pomurje znaša 24.637 eur za gospodarske družbe in
23.310 eur za samostojne podjetnike.
Kazalniki, na podlagi katerih se bo
3 % povečanje števila zaposlenih in 3 % povečanje neto
merila učinkovitost
dodane vrednosti na zaposlenega
Viri podatkov
Letna in polletna poročila izvajalca sheme RRA Mura;
poslovni izidi prejemnikov garancij
Kratkoročno obdobje ocenjevanja
Na podlagi polletnih in letnih poročil izvajalca sheme ,
učinkovitosti
poročilo pred iztekom finančnega sporazuma oz. ob izdaji
vseh garancij.
Dolgoročno obdobje ocenjevanja
Letna poročila in poročila pred iztekom pomoči oz. ob
učinkovitosti
izdaji vseh garancij v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
GSP2.
Prvi pričakovani učinki (datum, kvartal, December 2014
leto)
2.

VSEBINA GARANCIJSKE SHEME POMURJE 2
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Namen garancijske sheme Pomurje 2 (v nadaljevanju GSP2) je pospeševanje razvoja malega gospodarstv in
pridobitne dejavnosti članov sheme, povečati investicijsko dejavnost v regiji, zmanjšati stopnjo brezposelnosti,
vzpostaviti možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšati dostop mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do posojil. GSP2 bo dosegla cilj z dajanjem garancij za bančna posojila za začetne investicije,
to so investicije, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote,
povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovne enote v nove dodatne proizvode ali bistvene spremembe v
celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Upravičeni stroški sofinanciranja na podlagi priglašene sheme so: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč,
komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, gradnjo in/ali nakup objektov, stroški nematerialnih naložb,
ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega
znanja.
Do pomoči so upravičene mikro, mala in srednje velika podjetja (samostojni podjetnik, gospodarska družba ali
fizična oseba, ki opravlja samostojni poklic ali dejavnost), ki so včlanjeni v obstoječo GSP ali se včlanijo v GSP2 in
plačajo članarino ter imajo sedež podjetja na območju Pomurja.
3.

MERJENJE UČINKOVITOSTI DRŽAVNE POMOČI – GARANCIJE GSP2

V letu 2010 je Kreditni odbor GSP2 odobril sedem (7) vlog in dodelil garancije v skupni višini 153.186,22 EUR.
Prejemniki garancij imajo sedež podjetja registriran v naslednjih občinah, in sicer: Puconci, Kuzma, Murska
Sobota, Gornja Radgona in trije podjetniki iz Beltincev.
Učinki dodeljenih garancij so naslednji:
1.

2.

Splošno gledano z učinki državne pomoči ne moremo biti zadovoljni, res pa je, da je v tem obdobju
nastopila močna recesija. Podjetja, ki so prej dobro poslovala so začela izgubljati trg ali pa se je
povpraševanje po storitvah bistveno zmanjšalo. Strateška naravnanost nekaterih podjetij se je pokazala
popolnoma zgrešena, zaradi razpršenosti programov in dejavnosti, ki jih lastnik ni več obvladoval ali pa je
mogoče celo namerno začel izčrpavati podjetje, so je podjetje znašlo v stečaju.
Ob priglasitvi sheme smo si zadali dva cilja oz. učinka, ki ju sledimo. To je:
 število zaposlenih po delovnih urah v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih, ki so prejeli
garancije v letu 2010, povečano za 3 % ter
 višina neto dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih,
ki so prejeli garancije v letu 2010, povečana za 3 %.
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Naslov sheme: GARANCIJSKA SHEMA POMURJE 2
Številka sheme: X301/2010

Ukrep

Ukrep 1

Kratek opis
Kazalniki
(max. dva do tri stavke)

Cilji – plan

Rast in preživetje
podjetij v regiji,
povečana dodana
vrednost

Povečanje 2010
števila
zaposlenih za 3
%
Povečanje neto
dodane
vrednosti na
zaposlenega za 3
%

Izhodiščno /
referenčno
leto

Začetno
/ referenčno
stanje

IzračunUspešnost
za
leto 2013

za leto 2010
Povpr. št
zaposlenih: 29,85
10,13
Neto dodana
vrednost na
zaposlenega:
27.492 eur

28.604 eur
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NE

DA

Vložena sredstva DP

Učinkovitost

Učinek
Opomba
(pozitiven/neg
ativen/ni ga še
mogoče
določiti)

153.186,22 EUR

NE

ga še ni mogoče
določiti

DA

4.

PREJEMNIKI GARANCIJ IN PRIMERJALNI PODATKI za leto 2010 / 2013 (priložena tabela)

a)

prejemnica državne pomoči - garancije št. 1/10-GSP2 – posluje pozitivno, vendar so se ji v tem štiriletnem
obdobju prepolovili celotni prihodki. Situacija na trgu cvetličarskih storitev se je zelo zaostrila, kar je vplivalo
tudi na njeno poslovanje. Kljub temu je podjetje še vedno povprečno stabilno in obstaja manjša verjetnost
finančne blokade. Cilja – povečanja števila zaposlenih za 3% ali več, ne dosega, dosega pa cilj - povečanje
dodane vrednosti na zaposlenega.
b) prejemnik državne pomoči – garancije št. 2/10-GSP2 – nima več sedeža na območju Pomurja (od oktobra 2013
ima sedež v Trnovski vasi). O spremembi sedeža nas niso obvestili, prav tako ne o izstopu direktorice, ki je
podjetje registrirala v občini Puconci. V podjetju ni zaposlenih, zato tudi ni podatka o dodani vrednosti na
zaposlenega. Višina prihodkov in odhodkov bistveno ne odstopa, čisti poslovni izid pa se je v primerjavi z letom
2010 povečal. Podjetje je razporejeno v bonitetni razred B2+, kar pomeni da dobro posluje, je stabilno in
obstaja manjša verjetnost finančne blokade.
c) prejemnik državne pomoči – garancije št. 3/10-GSP2 – nekoč veliko in dobro podjetje, je leta 2014 pristalo v
stečaju. Od 25 zaposlenih v letu 2010 sta konec leta 2013 zaposlena samo še dva, ki urejata administrativne
postopke pred uvedbo stečaja.
d) prejemnica državne pomoči – garancije št. 4/10-GSP2 – posluje pozitivno, vendar je promet poslovanja za 20
odstotkov manjši kot leta 2010. Cilj števila zaposlenih podjetnica ne dosega, čeprav se je število zaposlenih
povečalo, prav tako ne dosega cilja povečane dodane vrednosti na zaposlenega. Bonitetna ocena je zelo dobra,
in sicer A2+.
e) prejemnik državne pomoči – garancije št. 5/10-GSP2 – podjetje je februarja 2014 pristalo v stečaju. Na razpis
GSP2 se je podjetje prijavilo s programom nege na domu in fizioterapevtskih storitev, prvotna registrirana
dejavnost pa je bila gostinstvo. Nobena od dejavnosti očitno ni bila dovolj strokovno zastavljena, zato je prišlo
do propada podjetja.
f) prejemnik državne pomoči – garancije št. 6/10-GSP2 - posluje pozitivno, celotni prihodki so se v primerjavi z
letom 2010 povečali za 23 odstotkov, celotni odhodki pa za 49 odstotkov. Podjetnik se je kot podizvajalec v
sektorju gradbeništva znašel v primežu »zgubljenih poslov«. Posledično se je čisti poslovni izid v primerjavi z
letom 2010 zmanjšal za 78 odstotkov. Podjetnik je dosegel cilj povečanja števila zaposlenih za več kot 3
odstotke, ni pa dosegel cilja dodane vrednosti na zaposlenega. Razporejen je v bonitetni razred C2++, kar
pomeni, da je podjetje povprečno stabilno in obstaja zelo majhna verjetnost finančne blokade v prihodnje. Ker
podjetnik posluje v sektorju elektroinstalacije je posledično vezan na gospodarski ciklus gradbeništva, za
katerega vemo, s kakšnimi težavami se sooča.
g) prejemnik državne pomoči – garancije št. 7/10-GSP2 – posluje pozitivno in edini dosega oba cilja, to je
povečano število zaposlenih za več kot 3 odstotke ter povečano dodano vrednost na zaposlenega za več kot 3
odstotke. Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2010 podvojili, prav tako odhodki, čisti poslovni izid pa se
je prav tako povečal. Podjetnik je razporejen v bonitetni razred C2++, kar pomeni, da je podjetje povprečno
stabilno in obstaja zelo majhna verjetnost da b prihodnosti pride do finančne blokade.
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PRIČAKOVANI UČINKI - REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA POMURJE 2

zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

PREJEMNIK GARANCIJE
Cvetličarstvo SILVA KOUS s.p.
TRAVICA d.o.o.
POMURSKA ZALOŽBA d.o.o.- V
STEČAJU
Gostinstvo in turistični
prevozi, LELA PETEK s.p.
FINIUM d.o.o.- V STEČAJU
Elektroinstalacije "Karajica",
KARAJICA SLAVKO s.p.
Naravno zdravljenje VITO,
VITOMIR RAVNIKAR s.p.
SKUPAJ

ŠTEV.
ZAPOSL.
2010

DODANA
VREDNOST DODANA
ŠTEV.
/
VREDNOST / ŠTEV.
ZAPOSL.
ZAPOSLEN. ZAPOSLEN. ZAPOSLENIH
2013
2010
2013
≥3%
0
0,15
0
36.507
NE
1
0
8.295 n.p.
NE

DODANA
VREDNOST / CELOTNI
CELOTNI
ZAPOSLEN. PRIHODKI PRIHODKI
≥3%
2010
2013
DA
89.072
38.381
NE
63.116
56.776

24,87

2,85

23.071

18.495

NE

NE

2.724.862

203.381

1,3
0,17

3,13
n.p.

54.218
-30.035

31.764
n.p.

NE (2,4 %)
NE

NE
NE

336.513
1.571

271.456
n.p.

1,92

2

24.168

21.640

DA

NE

100.766

123.635

0,59
29,85

2
10,13

21.071

22.046

DA

DA

68.127
3.384.027

147.717
841.346

STROŠKI
STROŠKI
CELOTNI
CELOTNI
ČISTI
ČISTI
BLAGA,
BLAGA,
ODHODKI
ODHODKI POSLOVNI POSLOVNI MAT., STOR. MAT., STOR. BONITETA
PREJEMNIK GARANCIJE
2010
2013
IZID 2010 IZID 2013
2010
2013
2013
Cvetličarstvo SILVA KOUS s.p.
66.916
37.778
16.617
452
55.647
30.368 C2+
TRAVICA d.o.o.
60.157
50.988
2.959
5.788
38.097
37.475 B2+
POMURSKA ZALOŽBA d.o.o.- V
INSOLV.,
STEČAJU
2.697.791
290.637
29.510
-87.256
2.127.997
147.627 STEČAJ
Gostinstvo in turistični
prevozi, LELA PETEK s.p.
333.437
271.211
2.307
184
255.306
165.793 A2+
FINIUM d.o.o.- V STEČAJU
9.908
n.p.
-8.337
n.p.
6.677
n.p. IZBRISANO
Elektroinstalacije "Karajica",
KARAJICA SLAVKO s.p.
79.935
119.038
15.623
3.448
39.088
66.895 C2++
Naravno zdravljenje VITO,
VITOMIR RAVNIKAR s.p.
67.984
146.995
107
542
40.589
103.429 C2++
SKUPAJ
3.316.128
916.647
2.563.401
551.587

POVZETEK

Učinkovitost GSP2 bomo lahko dokončno ocenili šele leta 2017, ko bomo analizirali podatke prejemnikov
državne pomoči iz leta 2012.
V tem letu je bilo vrednostno dodeljenih največ garancij oziroma državne pomoči, in po naši oceni bodo podatki
oziroma rezultati tudi najbolj relevanten pokazatelj uspešnosti GSP2.
Vsekakor upamo, da se bo gospodarski položaj v državi stabiliziral in da bo gospodarska rast spodbudnejša, saj
sta bili ravno leto 2010 in 2011 najbolj turbolentni med mikro podjetniki, ki so kot kooperanti padli v finančno
»past« srednjega in velikega gospodarstva.

Finančne spodbude za tuje neposredne investicije – regionalne in za MSP
1.
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: »Finančne spodbude za tuje neposredne investicije regionalna pomoč« (shema št. BE03-5715334-2007 in BE03-5715334-2007/1)
Shema pomoči Ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, »Finančne spodbude za tuje
neposredne investicije - regionalna pomoč« (shema št. BE03-5715334-2007 in BE03-5715334-2007/1,
dopolnjena z dopisom »Dopolnitev sheme »Finančne spodbude za tuje neposredne investicije« - regionalna
pomoč in pomoč za MSP (zveza: dopolnitev dopisa Ministrstva za gospodarstvo št. 007-249/2011 z dne
20.9.2011) št. 007-249/2011 z dne 28.3.2013) je temeljila na Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij
in internacionalizacije podjetij (Ur.l. RS, št. 107/2006-UPB1, 11/2011) in Uredbi o finančnih spodbudah za tuje
neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/07, 19/09, 11/11 – ZSTNIIP-B), ki je prenehala veljati 15.8.2015 s
sprejetjem nove Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14) in je
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predstavljala državno pomoč, ki je bila združljiva z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe.
Dodeljevanje pomoči na podlagi prvotne uredbe se je lahko izvaja do 31.12.2014, a le na podlagi že obstoječih
shem. Državna pomoč na podlagi prijavljene sheme je bila namenjena začetnim investicijam, in sicer
investicijam v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi
obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali bistvenih spremembah
proizvodnega procesa v obstoječem podjetju. Državne pomoči na podlagi priglašene sheme so se lahko
odobrile do 31.12.2013, in sicer je znašal skupen predviden znesek državnih pomoči na osnovi priglašene
sheme 116.841.929,60 EUR; na podlagi dopolnitve z dne 28.3.2013 za leto 2013 pa 116.691.704,22 EUR.
Cilj dodeljevanja državnih pomoči je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike
Slovenije, katerih investicije bodo:
 zagotavljale nova delovna mesta, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo,
 prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na
območju Republike Slovenije s tujimi investitorji,
 prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju,
 prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji.
a)

Javni razpis

V letu 2014 ni bilo Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji, so pa bila
2.1.2014 realizirana izplačila trem prejemnikom finančne spodbude (Arctur v višini 890.650,62 EUR, Veplas v
višini 813.408,65 EUR in Geberit v višini 587.500,00 EUR, kar skupaj znaša 2.291.559,27 EUR) na osnovi Javnega
razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2013, ki je bil objavljen dne
19.4.2013 v Uradnem listu RS, št. 32/13, in sicer iz razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2013. Poročilo o
uspešnosti in učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči v letu 2013 po javnem razpisu, ki je vključeval tudi 3
prejemnike finančne spodbude dne 2.1.2014, je bilo posredovano z dopisom št. 440-3/2012/21 z dne
24.3.2014.
Za dosego cilja sta bila definirana kazalca s katerima se meri uspešnost in učinkovitost dodeljenih državnih
pomoči:
 število pogodbenih delovnih mest, ki bodo ustvarjena najkasneje v treh letih po zaključku investicije, za
katero je bila dodeljena spodbuda za TNI,
 število dejansko ustvarjenih delovnih mest, vezanih na spodbudo za TNI.
Od leta 2006 do leta 2013 je bilo sofinanciranih 83 projektov, pri čemer so se prejemniki sredstev zavezali, da
bodo ustvarili skupno 4940 neto novih delovnih mest. Od leta 2006 do konca leta 2014 je bilo realiziranih 3282
novih delovnih mest. S tem je dosežen cilj 1800 novih delovnih mest vezanih na spodbude za tuje neposredne
investicije v obdobju 2006 do 2013 (v nadaljevanju: TNI).
b)

Spodbude za večje investicijske projekte

V primeru spodbud za večje investicijske projekte so bili določeni naslednji kazalniki za merjenje učinkovitosti
pomoči:
 število novih vstopov tujih investitorjev z velikim naložbenim projektom (1 na leto oz. 6 do leta 2013),
 število novih delovnih mest vezanih na spodbudo za TNI (100 na projekt oz. 600 do leta 2013),
 odstotek uspešno delujočih podjetij, ki bodo ostala v regiji tudi po preteku pogodbe o dodelitvi spodbude
(80%).
Na podlagi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (UL RS, št. 107/06UPB1, 11/11 in 57/12), ki omogoča dodeljevanje finančnih spodbud tudi brez javnega razpisa, so bile v letu
2014 izplačane spodbude trem prejemnikom, in sicer podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. (na podlagi pogodbe
sklenjene v letu 2011), podjetju Revoz d.d. (na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2013) ter podjetju Hella
Saturnus Slovenija d.o.o. (na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2014).
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Vrednost prijavljenega investicijskega projekta podjetja BSH Hišni aparati d.o.o znaša 26,3 mio EUR. Višina
dodeljene spodbude znaša 7.890.000 EUR, od tega je bilo podjetju v letu 2011 nakazanih 2.490.000 EUR, v letu
2012 2.880.000 EUR, v letu 2013 1.520.000 EUR in v letu 2014 1.000.000 EUR. Investicija je bila zaključena
31.3.2014, podjetje pa mora investicijski projekt ohranjati v regiji vsaj do 31. marca 2019. Podjetje se je s
pogodbo zavezalo, da bo v treh letih od zaključka investicije ustvarilo 51 novih delovnih mest, ki jih bo v regiji
ohranilo 5 let. V podjetju je bilo konec leta 2013 na projektu ustvarjenih 71 novih delovnih mest. Zaradi
določenih objektivnih zunanjih razlogov so morali število zaposlenih v drugi polovici leta nekoliko zmanjšati,
kljub temu pa pogodbeno določeno kvoto odpiranja 51 novih delovnih mest v celoti izpolnjujejo.
Vrednost prijavljenega investicijskega projekta podjetja Revoz d.d. znaša 450 mio EUR. Višina dodeljene
spodbude znaša 22.484.493,00 EUR, od tega je bilo podjetju v letu 2014 nakazanih 4.888.893 EUR, v letu 2015
bo predvidoma prejelo še 7.664.902 EUR in v letu 2016 6.930.698 EUR. Podjetje je v skladu s pogodbo do 31.
12. 2014 vsebinsko in finančno zaključilo zadevni investicijski projekt, kar pomeni končanje v vlogi za dodelitev
finančne spodbude navedenih del in hkrati doseganje vrednosti neto investicije najmanj v višini 80 % od 450
mio EUR, t.j. vrednosti investicijskega projekta. Podjetje je v obdobju od 30. 3. 2011 (t.j. od datuma obvestila
ministrstva, da podjetje pod pridržkom natančne preveritve lahko začne z deli na projektu) do konca leta 2014
v opredmetena osnovna sredstva (v presernici, karosernici, lakirnici, v obratu montaže, stavbe …) investiralo
370,330 mio EUR, kar predstavlja 82 % doseganja planirane vrednosti projekta. Podjetje se je s pogodbo
zavezalo, da bo do 31.12.2016 ustvarilo 51 novih delovnih mest, ki jih bo v regiji ohranilo 5 let. V podjetju je
bilo konec leta 2014 na projektu ustvarjenih 19 novih delovnih mest.
Vrednost investicijskega projekta o sofinanciranju projekta uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme podjetja
Hella Saturnus Slovenija d.o.o. znaša 27.033.548,00 EUR. Na podlagi poročila o poteku investicijskega projekta
od dovolitve začetka del na projektu do dneva izstavitve zadnjega zahtevka dne 15.4.2015 je podjetje v
obdobju od 3.1.2013 do 31.12.2014 v osnovna sredstva investiralo 23.226.866,00 mio EUR, kar predstavlja
85,91 % doseganja planirane vrednosti investicijskega projekta. 5.5.2014 je prejemnik spodbude izpolnil
pogodbeno obveznost vzpostavitve 34 novih neto zaposlitev.
2.
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: »Finančne spodbude za tuje neposredne investicije –
majhna in srednje velika podjetja« (shema št. BE04-5715334-2007/1)
Ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi sheme »Finančne spodbude za tuje
neposredne investicije-majhna in srednje velika podjetja«, namenjene za sofinanciranje upravičenih stroškov
svetovalnih storitev, povezanih z investicijo in ki niso trajne ali občasne narave in se ne nanašajo na običajne
stroške poslovanja podjetja, v letu 2014 ni predvidelo in dodeljevalo proračunskih sredstev.
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Shema: Finančne spodbude za tuje neposredne investicije, št. sheme BE03-5715334-2007/1

Program/ukrep

Kratek opis

Izhodiščno leto
Kazalniki

Cilj (plan)

Privabiti tuje investitorje k
investiranju na območju RS,
katerih investicije bodo
ustvarjale nova delovna
mesta ter prispevale k
prenosu znanja in tehnologije,
k skladnejšemu regionalnemu
razvoju in k povečanju
sinergijskih učinkov
povezovanja tujih
investitorjev s slovenskimi
podjetji.
*Povečanje števila novih
delovnih mest, ki bodo
ustvarjena na podlagi
odobrenih spodbud za TNI, za
50% glede na predhodno leto
(v letu 2012 so se podjetja
zavezala k ustvaritvi 430 novih
delovnih mest).

- število planiranih novih
investicij tujih
investitorjev; 11 na leto
- število planiranih novih
delovnih mest vezanih na
nove investicije; 1800
do leta 2013

Rezultati

- Novi vstopi tujih
investitorjev
- Nova delovna mesta

Število ustvarjenih novih
delovnih mest v treh letih
od zaključka investicije.

Spodbujanje tujih
neposrednih investicij

2006
*2012

Začetno stanje

Izračun za leto 2014

- 9 novih
investicij tujih
investitorjev v
letu 2006
- 50 novih
delovnih mest
na projektu v
letu 2006
*430 novih
delovnih mest

- glede števila 0
novih investicij
v letu 2014: v
letu 2014 se
nove finančne
spodbude za
spodbujanje
tujih
neposrednih
investicij na
podlagi
javnega razpisa
niso več
dodeljevale
- glede števila
pogodbeno
dogovorjenih
novih delovnih
mest in
dejanske
realizacije, je
bilo od leta
2006 do konca 0
leta 2014
realizirano
3.282 novih
0 novih investicij
delovnih mest
tujih investitorjev kot od skupno
prejemnikov
4.940
finančne spodbude iz pogodbeno
naslova TNI
dogovorjenih.
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Uspešnost

Vložena
sredstva DP v
mio EUR

Učinkovitost

Učinek

Opomba

V letu 2014 ni bilo
javnega razpisa za
dodeljevanje
finančnih
spodbud za
spodbujanje tujih
neposrednih
investicij.

Že sedaj se vidi
pozitiven učinek
dodeljenih
finančnih
spodbud, saj je v
shemi zastavljen
cilj glede
dejansko
ustvarjanja novih
delovnih mest do
leta 2013 že
presežen.

Glede na to, da so
investicije še v
postopku
izvajanja in
delovna mesta še
niso v celoti
ustvarjena, bo o
učinku dodeljenih
državnih pomočeh
možno
natančneje
poročati v
prihodnjih letih.

Shema: Finančne spodbude za tuje neposredne investicije, št. sheme BE03-5715334-2007/1, veliki naložbeni projekti
Program/ukrep

Kratek opis

Izhodiščno leto
Kazalniki

Cilj (plan)

Privabiti tuje investitorje k
investiranju na območju RS,
katerih investicije bodo
bistveno prispevale k razvoju
slovenskega gospodarstva,
ustvarjale nova delovna
mesta ter prispevale k
prenosu znanja in tehnologije,
k skladnejšemu regionalnemu
razvoju in k povečanju
sinergijskih učinkov
povezovanja tujih
investitorjev s slovenskimi
podjetji.
*Povečanje števila novih
delovnih mest, ki bodo
ustvarjena na podlagi
odobrenih spodbud za TNI, za
50% glede na predhodno leto
(v letu 2012 so se podjetja
zavezala k ustvaritvi 430 novih
delovnih mest).

- število planiranih novih
večjih investicij tujih
investitorjev; 1 na leto
oz. 6 do konca leta 2013
- število planiranih novih
delovnih mest vezanih na
spodbudo TNI; 100 na
projekt oz. 600 do konca
leta 2013
- odstotek uspešno
delujočih podjetij, ki bodo
ostala v regiji tudi po
preteku pogodbe o
dodelitvi spodbude; 80%.

Rezultati

- Novi vstopi tujih
investitorjev z večjimi
naložbenimi projekti
- Nova delovna mesta
- Uspešno delujoča podjetja v
regiji

Število ustvarjenih novih
delovnih mest v treh letih
od zaključka investicije.

Spodbujanje tujih
neposrednih investicij

2007
*2012

Začetno stanje

Izračun za leto 2014

- 0 novih vstopov
tujih
investitorjev z
velikim
naložbenim
projektom v letu
2007

- 1 nova večja
investicija tujega
investitorja;
- 34 novih delovnih
mest v okviru
projekta na osnovi
pogodbe;
odstotek uspešno
delujočih podjetij: v
tem trenutku ocene
še ni mogoče podati,
ker pogodbene
obveznosti veljajo še
za 5 investicijskih
projektov v 5
podjetjih (od katerih
je eno podjetje
prejelo finančno
spodbudo za 2
projekta in za enega
od teh projektov so
pogodbene
obveznosti že
prenehale veljati) , 1
podjetje pa je šlo še
pred izpolnitvijo
pogodbenih
obveznosti v stečaj
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Uspešnost

Vložena
sredstva DP v
mio EUR

- glede števila 8.322.528,62
novih investicij
v letu 2014: v
letu 2014 se je
na novo
dodelila
finančna
spodbuda za
spodbujanje
tujih
neposrednih
investicij za 1
večji naložbeni
projekt
(izplačilo v
višini
2.433.635,62
EUR,
preostanek
izplačanih
sredstev pa je
del že v
prejšnjih letih
odobrenih
finančnih
spodbud, in
sicer v višini
5.888.893,00
EUR)
1 nova investicija
glede števila
tujega investitorja
pogodbeno
kot prejemnika
dogovorjenih
finančne spodbude iz novih delovnih
naslova TNI
mest in

Učinkovitost

Učinek

Opomba

Od leta 2006 do
2014 smo
sofinancirali 7
večjih
investicijskih
projektov.
Prejemniki
spodbud so se
zavezali, da bodo
skupno utvarili
1352 novih
delovnih mest. Do
konca leta 2014 je
bilo realiziranih
860 delovnih
mest, ker je pri
enem projektu
investitor leta
2013 zmanjšal
število zaposlitev
(a še vedno
izpolnjuje
pogodbeno
obveznost glede
števila
ustvarjenih novih
delovnih mest).
Eno podjetje je z
ohranitvijo
sofinanciranega
investicijskega
projekta
predčasno
zaključilo, zato je

Kazalnik učinka
glede števila
novih večjih
investicij tujih
investitorjev je
dosežen, glede
novih delovnih
mest pa je že
presežen
(upoštevajoč tudi
ustvarjena nova
delovna mesta
na podlagi
javnega razpisa
za spodbujanje
tujih
neposrednih
investicij).

Pet od sedmih
projektov je že
realiziranih in se
ohranjajo v regiji.
Skupaj je na teh
sedmih projektih
ustvarjenih 860
novih delovnih
mest. En projekt
je še v postopku
izvajanja in
delovna mesta
niso v celoti
ustvarjena, zato
bo o učinku
dodeljenih
državnih pomočeh
možno
natančneje
poročati v
prihodnjih letih.

Direktorat za regionalni razvoj
Poročilo o državnih pomočeh za začetne investicije v Pokolpju
Vlada RS je dne 7.4.2011, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za
problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Območje občin
Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika in Semič je bilo določeno za problemsko
območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2011–2016 izvedejo dodatni začasni
ukrepi razvojne podpore:
Ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016;
Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost;
Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju;
Ukrep 4: spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja;
Ukrep 5: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru
regijske garancijske sheme za JV Slovenijo;
Ukrep 6: prometna infrastruktura v Pokolpju;
Ukrep 7: elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju.
Kot Ukrep 1 je Vlada RS dne 7.4.2011, sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v
obdobju 2011–2016. Program se osredotoča na subvencije podjetjem za naložbe in usposabljanje,
institucionalno krepitev regije ter pomoč pri pripravi ključnih regijskih projektov na problemskem
območju, ki zadevajo gospodarstvo in človeške vire. S programom se želi vplivati predvsem na
ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj programa do leta
2016 je ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje
registrirane brezposelnosti.
Z izvedbo programa naj bi se pomagalo najmanj 100 podjetjem v Pokolpju ter pripravilo najmanj
7 regijskih projektov v Pokolpju, ki bodo usmerjeni v izkoriščanje njegovih ugotovljenih razvojnih
potencialov Pokolpja in s katerimi se bo uresničevala razvojna vizija območja. Na območju naj bi bilo
z dejavnostmi v okviru programa neposredno ustvarjenih najmanj 400 delovnih mest, uresničene
vsaj štiri naložbe vlagateljev, ki niso s tega območja, število postelj na tem območju pa naj bi se
povečalo za 200. Namen programa je, da pripomore k zmanjšanju brezposelnosti in hitrejši rasti neto
dodane vrednosti na zaposlenega v Pokolpju, pa tudi v povprečju za Slovenijo. Cilji programa se
dosegajo s sledečimi instrumenti:
Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih
mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;
Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev;
Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za
starostnike;
Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju.V okviru
Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016
se instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih
delovnih mest v letu 2014 izvaja skladno z Regionalno shemo državnih pomoči BE01-1783262-2007.

Tabela: Kazalniki doseganja ciljev Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od
2011 do 2016
Kazalniki

1.

INSTRUMENTI
kazalniki
učinka

Izhodišče

(U) število gospodarskih subjektov, vključenih v
sofinancirane projekte
199

0

Cilj 2016

100

Doseženo konec
leta
2014
z
instrumentom 1.1.
76

(U) število pripravljenih območnih/regijskih
projektov
2.

3.

kazalniki
rezultata

(R) število na novo ustvarjenih delovnih mest v
podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva,
in na podlagi novih naložb v območje, ki jih
izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja
(R) število novih naložb v območje, ki jih izvedejo
vlagatelji, ki niso s tega območja
(R) povečanje števila postelj v penzionih, hotelih
in kampih

0

7

82

0

400
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0

4

3

0
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132

zmanjšanje

Ni doseženo

zmanjšanje

Ni doseženo

kazalniki vpliva (V) zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti
30,2 %
na zaposlenega za slovenskim povprečjem
(2008)
(V) zmanjšanje števila registriranih brezposelnih
3.133
oseb
(dec. 2010)

Učinkovitost odobrenih pomoči se meri s kazalci poslovanja gospodarskih družb: kosmati donos od
poslovanja, število zaposlenih in dodana vrednost na zaposlenega.





V okviru spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 je
bil Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih
delovnih mest izveden v obliki treh javnih razpisov:
prvi razpis v letu 2011 za sredstva v letih 2011 in 2012,
drugi razpis v letu 2012 za sredstva v letu 2012 in
tretji razpis v letu 2012 za sredstva v letih 2013 in 2014.
Tabela: Podatki o prejemnikih državne pomoči v letu 2014 v EUR
Pogodb. vr

Podjetje
AVTO
RUS
trgovsko
in
storitveno
podjetje d.o.o.
Gradac
BELOKRANJKA
trgovina
na
deblo in drobno,
d.o.o., Adlešiči
VENMA ALBERT
MRAK s.p.
"AVTO PEZDIRC"
POPRAVILA,
VZDRŽEVANJE,
PRALNICA
IN
VLEKA
VOZIL
TONI
PEZDIRC
s.p.
GRADBENIŠTVO
ALOJZIJ ŽOKVIĆ
s.p.

povpr. št.
zaposl.

Izplačano
2014

2013

2013

18.318,60

20.109,32

20.109,32

3

14.343,17

7.589,25

7.589,25

21.769,61

5.691,98

13.631,48

6.370,25

Kosmati donos
poslovanja

Dodana vrednost
na zaposlenega

2013

2014

2013

2014,

3

213.172,00

152.808,00

16.502,67

17.201,00

3,64

4,09

807.053,00

731.028,00

24.315,66

29.886,55

5.528,74

1

1

188.612,00

155.624,00

35.607,00

35.846,00

36.251,65

36.165,15

0

0

45.180,00

54.917,00

np

np

25.090,00

23.162,50

3,41

4,85

226.820,00

370.285,00

21.397,95

17.554,23

2013*

200

2014*

MODELARSTVO
MIKETIČ
proizvodnja
in
storitve, d.o.o.
STEKLARSTVO
"KRAMARIČ"
STANKO
KRAMARIČ s.p.

0,00

49.577,00

49.547,00

2,77

2,96

222.860,00

315.679,00

41.006,50

46.172,30

12.369,00

9.147,31

8.202,72

3,22

2,65

210.848,00

220.387,00

17.978,57

19.632,83

22.285,08

26.500,00

26.500,00

0,51

1

119.387,00

166.733,00

60.476,47

67.624,00

15.000,00

17.303,80

16.526,15

1

1,16

46.197,00

44.578,00

16.117,00

16.865,52

4.800,00

25.201,30

25.201,30

14,47

15

3.728.364,00

4.003.087,00

20.600,48

19.469,13

73.465,50

96.492,50

96.492,50

0

0

0,00

0,00

np

np

210.246,36

289.753,64

289.753,64

147,2

160,92

18.228.527,00

22.385.569,00

39.799,27

40.164,63

0,00

81.794,88

81.736,80

2,67

3,23

231.547,00

248.809,00

46.901,87

45.903,72

86.000,00

76.480,00

76.480,00

26,13

27,56

1.762.858,00

2.093.040,00

34.445,62

40.890,78

0,00

249.000,00

249.000,00

32,64

35,56

4.266.465,00

4.977.754,00

31.577,76

40.627,22

0,00

73.215,36

73.215,36

5,43

6,84

437.037,00

420.742,00

57.921,18

40.479,97

97.225,00

227.620,00

227.620,00

0,96

4,18

366.049,00

516.373,00

123.473,96

56.788,52

72.376,02

141.822,75

140.490,98

0

0

275.561,00

91.210,00

np

np

668.200,07 1.458.640,74 1.453.321,41
248,05
274,00 31.376.537,00
Skupaj
*Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur; vir: aplikacija GV-in

36.948.623,00

588.121,96

535.106,40

Silvo Šavorn s.p.
SAPO, studio za
arhitekturo,
planiranje
in
oblikovanje
d.o.o.
AVTOHIŠA VRTIN
avtoservis
in
trgovina
Črnomelj d.o.o.
TURIZEM
MALERIČ
TINA
MALERIČ s.p.
Polycom Škofja
Loka d.o.o.
ELEKTRONIKA
LAKNER d.o.o.
REPROMAT
d.o.o.
RIKO
EKOS
industrija
ekoloških strojev
d.o.o.
Lipnik Tehnične
vzmeti d.o.o.
Mizarstvo Jože
Plut s.p.
KVANT d.o.o.

Iz seštevka podatkov v Tabeli 1 izhaja, da so prejemniki sredstev v letu 2014 skupaj povečali kosmati
donos poslovanja (povečal se je pri 11 prejemnikih, pri 6 prejemnikih se je poslabšal, za eno podjetje
ni podatka) povečalo se je število zaposlenih po delovnih urah (pri dvanajstih prejemnikih, pri petih
je ostalo nespremenjeno, pri enem se je nekoliko zmanjšalo – ne za eno celotno zaposlitev), nekoliko
se je zmanjšala dodana vrednost na zaposlenega (prav zaradi zaposlitev v letu 2014, Mizarstvo Jože
Plut s.p. – veliko znižanje dodane vrednosti na zaposlenega zaradi treh novih zaposlitev; pri desetih
prejemnikih se je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2014 izboljšala glede na podatek iz leta
2013, pri petih se je poslabšala, za tri je ni mogoče izračunati oz. ni podatkov).
Državna pomoč za Pokolpje je bila dodeljena smiselno, vsi rezultati še niso izkazani, saj bodo
podjetniki ustvarili nova delovna mesta v roku 3 let – pogodbeno so zavezani, da ustvarijo zaposlitve
3 leta po zaključku investicije.
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Poročilo o državnih pomočeh za začetne investicije na območju Maribora s širšo okolico
Vlada RS je dne 20.6.2015, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za
problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, št. 00726-16/2013 (Uradni list
RS, št. 53/13, 21.6.2013). Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka,
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi je bilo določeno za problemsko območje
z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi
razvojne podpore:
Ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 v višini 32
milijonov evrov;
Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost;
Ukrep 3: davčna olajšava za zaposlovanje;
Ukrep 4: davčna olajšava za investiranje;
Ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja;
Ukrep 6: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske
sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo;
Ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme
v letih 2014 in 2015.
Dne 10.10.2013, je Vlada RS sprejela sklep, št. 30200-1/2013/4, o sprejemu Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (Ukrep 1). Program se osredotoča na
subvencije podjetjem za naložbe in usposabljanje, institucionalno krepitev regije ter pomoč pri
pripravi ključnih regijskih projektov na problemskem območju, ki zadevajo gospodarstvo in človeške
vire. Cilji programa bodo dosežen s sledečimi instrumenti:
1. Sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 EUR (1: garancije za bančni kredit v
okviru regijske garancijske sheme, 2: subvencije za začetno naložbo);
2. Sofinanciranje večjih začetnih vlaganj v raziskave in razvoj v višini do 500.000 EUR;
3. Subvencija obrestne mere za komercialne kredite;
4. Mikrokrediti;
5. Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja;
6. Podjetno v svet podjetništva;
7. Podpora pri poslovanju in razvoju podjetij;
8. Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in
domačih vlagateljev.
S programom se želi vplivati predvsem na ohranitev delovnih mest, ustvarjanje novih delovnih mest
in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj programa do leta 2018 je ohranitev delovnih mest
v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na
povprečje Podravske regije.
V programu je za instrument 1 kot kazalnik merjenja ciljev opredeljeno znižanje stopnje
brezposelnosti. Vmesni cilj v letu 2015 je znižanje za 0,5 %, končni cilj leta 2018 pa za 1,5 %.
Stopnja registrirane brezposelnosti je ob sprejemu Programa konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
v obdobju 2013-2018 po takratnih zadnjih razpoložljivih podatkih za marec 2013 znašala 17,7 %, v
juniju 2015 pa 14,2 %.
Tabela: Kazalniki doseganja ciljev za Instrument 1 v Programu spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018
Leto
Stopnja

plan

2013 (izhodišče)
17,7

2014
/
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2015
17,2

2016
/

2017
/

2018
16,2

brezposelnosti
(v %)

doseženo

17,7

)

14,2 (junij
2015

V okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 se
Instrument 1: ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo
dejavnosti obstoječih podjetij izvaja skladno z Regionalno shemo državnih pomoči (BE01-17832622007 in BE02-1783262-2007). Doslej vložena sredstva so znašala 1.171.392,12 EUR.
Učinkovitost odobrenih pomoči se meri s kazalci poslovanja gospodarskih družb: kosmati donos od
poslovanja, število zaposlenih in dodana vrednost na zaposlenega.
V okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 je bil
Instrument 1: ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo
dejavnosti obstoječih podjetij izveden v obliki javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij
podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico. Razpis je bil
dvoleten, zato so bili nekateri projekti financirani samo v letu 2014, nekateri samo v letu 2015 in
nekateri v obeh letih. Ker nekateri projekti še niso zaključeni, rezultatov še ne moremo meriti, prav
tako pa tudi ne učinkov.
Tabela: Podatki o prejemnikih državne pomoči v letu 2014 v EUR
Pogodbena vrednost
2014
Podjetje
F.A.
MAIK
transport,
špedicija,
skladiščenje
d.o.o.
GEBERIT
Sanitarna
tehnika,
proizvodno
in
trgovsko
podjetje, d.o.o.
Splošno
kleparstvo,
krovstvo,
ključavničarstvo,
Dušan Tišma S.P.

2015

Izplačano
2014 (EUR)

Število
zaposlenih
2013
(zač.
2014
stanje)

Kosmati donos od
poslovanja (EUR)
2013
(zač.
2014
stanje)

Dodana vrednost
na zaposlenega
2013
(zač.
2014
stanje)

90.974,47

0,00

90.785,97

55,84

58,02

13.148.202,00

13.981.666,00

37.214,45

37.965,93

0,00

464.289,00

0,00

210,05

223,40

31.614.503,00

34.629.177,00

61.926,70

66.880,80

9.449,04

80.691,62

8.779,35

22,15

23,79

2.187.011,00

3.097.739,00

37.740,41

40.960,32

TVT
TIRNA
VOZILA, d.o.o.

141.898,40

80.793,15

141.898,40

9,25

12,23

964.677,00

1.849.608,00

26.125,30

42.783,89

MARALDMARSEL d.o.o.

248.750,00

0,00

248.750,00

8,45

10,44

1.022.673,00

1.404.061,00

33.745,44

44.229,79

132.000,00

0,00

132.000,00

0,33

2,91

205.812,00

384.336,00

356.221,21

26.735,40

18.044,50

88.452,02

18.044,50

64,41

67,80

4.457.349,00

4.937.068,00

26.596,35

31.533,23

88.525,27

0,00

88.525,27

24,28

26,48

2.133.295,00

2.741.911,00

24.058,28

32.718,13

70.781,57

0,00

70.781,57

18,69

19,51

5.867.809,00

5.960.709,00

45.615,14

51.984,88

AGENO, , d.o.o.
KREBE-TIPPO
d.o.o.
Strojegradnja
Horvat
Anton
Horvat s.p.
VAMAR,
proizvodnja,
trgovina
in
storitve d.o.o.
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66.500,00

0,00

66.500,00

9,36

5,42

911.942,00

1.083.833,00

28.481,84

46.310,52

164.048,13

0,00

164.048,13

54,56

1,28

2.163.939,00

196.575,00

19.323,77

79.311,72

0,00

135.500,00

0,00

29,63

39,42

2.693.550,00

3.239.307,00

31.030,17

30.823,34

81.585,93

48.000,00

81.585,93

168,00

61.174,92

61.966,50

59.693,00

7,51

7,75

853.776,00

951.844,00

22.764,18

25.124,52

1.173.732,2

959.692,2

1.171.392,1

682,5

498,4

78.663.819,0

74.457.834,0

774.156,3

557.362,4

QUADRO, d.o.o.
PRINCEPS, d.o.o.

EVROGRAFIS,
d.o.o.
PRIMAT d.d.
Izdelava lesene
embalaže
in
opaža,
Robert
Robnik S.P.

10.439.281,00

23.313,13

Vrednosti kazalnikov v prvem letu izvajanja se sicer znižujejo vendar pa je treba upoštevati, da
rezultati še niso izkazani, saj bodo podjetniki ustvarili nova delovna mesta v roku 3 let po zaključku
investicije.

Poročilo o državnih pomočeh za začetne investicije na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
Dne 25.7.2013 je Vlada RS sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za
problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Ul RS,
št. 63/13) in Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018. Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje je
bilo določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2013–2018
izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore:
Ukrep 1: Programu spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v
obdobju 2013–2018;
Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost;
Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje;
Ukrep 4: spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020;
Ukrep 5: prometna infrastruktura;
Ukrep 6: energetska infrastruktura;
Ukrep 7: urejanje javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja iz države na občine.
S programom spodbujanja konkurenčnosti se želi vplivati predvsem na ohranitev in ustvarjanje novih
delovnih mest. Program zajema naslednje instrumente:
Instrument 1: podjetno v svet podjetništva (PVSP) HRT;
Instrument 2: finančne spodbude za novonastala podjetja;
Instrument 3: investicije v razvoj;
Instrument 4: Radeče papir;
Instrument 5: koordinacija, promocija in skrbnik programa.
Tabela: Stopnja registrirane brezposelnosti v Občinah, Hrastnik, Radeče, Trbovlje, v %
2012*

Hrastnik

17,7

18,2

december
januar 2015
2014
18,4
18,4
19,0

Laško

19,0

19,3

19,4

UE
Spol
- Hrastnik
SKUPAJ Radeče

2013*

december

januar
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februar

13,1

13,3

februar
2015
18,6
12,7

Trbovlje

Trbovlje

18,7

19,4

19,4

19,3

20,0

19,9

Opombe- * statistični podatki, ki so bili podlaga za pripravo Programa spodbujanja konkurenčnosti in
ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS
Stopnja registrirane brezposelnosti v vseh treh občinah problemskega območja je v času sprejemanja
programa znašala prek 17,0%. V obdobju od decembra 2014 do februarja 2015 se je stopnja
registrirane brezposelnosti, v primerjavi z letom 2013, povečala v občini Hrastnik in občini Trbovlje,
medtem ko se je v občini Radeče zmanjšala in ne dosega več kritične meje 17%.
Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta
na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014 – 2015 je Ministrstvo za gospodarski
razvoj objavilo dne 21.3.2014 (Uradni list RS, št. 20/14). Rok za oddajo vlog je bil 28.4.2014. Predmet
javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega
obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno
investicijo. V skladu z zahtevami javnega razpisa se mora investicija izvajati na območju občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij, ob
upoštevanju pravil državnih pomoči je bila:

Sklop A: od 10.000 do 50.000 EUR- manjši investicijski projekti

Sklop B: od 50.001 do 500.000 EUR – večji investicijski projekti
Javni je bil objavljen v lanskem letu, okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 je znašala
1.500.000 EUR, za leto 2015 pa 1.428.985 EUR. Prispelo je 31 vlog. Na podlagi rezultatov ocenjevanja
vlog Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancira projekte začetnih investicij 13
prijaviteljem (3 iz občine Radeče, 7 iz občine Trbovlje, 3 občine Hrastnik). V letu 2014 je bilo iz
proračuna skupaj izplačanih 583.757,08 EUR.
Tabela: Že realizirane zaposlitve
DODELJENA
SREDSTVA

PREDVIDENA
DELOVNA MESTA

ŽE REALIZIRANA
DELOVNA MESTA (31.
12. 2014)

ŽE REALIZIRANA
DELOVNA MESTA (31.
12. 2014)

TRBOVLJE

1.053.948,02

24

12

14

HRASTNIK

127.299,25

2

0

0

RADEČE

204.552,83

13

5

5

SKUPAJ

1.435.800,10

39

17

19

UPRAVIČENA
OBČINA

Poročilo o državnih pomočeh za začetne investicije v Pomurski regiji po Zakonu o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)
Z namenom krepitve razvojne politike v Pomurski regiji ter usklajenega nastopa države in regije pri
reševanju razvojnih problemov v regiji je bil sprejet Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji (Uradni
list RS, št. 87/09), ki se je začel izvajati s 1.1.2010. S sprejetjem Zakona je bil vzpostavljen
institucionalni in finančni okvir za interventno ukrepanje na območju Pomurja (poleg statistične
regije Pomurje so bile v okvir zakona zajete še 3 občine iz območja Upravne enote Ormož, skupaj
zajema območje 30 občin. Zakon predvideva pripravo letnih poročil, ki jih Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo predlaga Vladi RS, ki enkrat letno o tem poroča Državnemu zboru RS. v letu
2015 je bilo izvajanje tega zakona podaljšano za dve leti (do 2017).
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Zakon je določil sledeče ukrepe razvojne podpore:
Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015;
Ukrep 2: Spodbude za zaposlovanje;
Ukrep 3: Davčna olajšava za investiranje;
Ukrep 4: Prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za
sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja
podeželja na področjih:
 vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,
 vzpostavitve regijskega gospodarskega središča,
 vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilskopredelovalne – industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in
 vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.
Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2020-2015 sestavlja pet
instrumentov:
Instrument 1: Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest;
Instrument 2: Spodbujanje razvoja človeških virov;
Instrument 3: Socialno podjetništvo;
Instrument 4: Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije;
Instrument 5: Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov regije.
Instrument 1: Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se izvaja
skladno z Regionalno shemo državnih pomoči. Skupaj se sofinancira 186 projektov začetnih investicij
(67 iz prvega javnega razpisa (JR), 24. iz drugega JR, 19 iz tretjega JR, 22 iz četrtega JR, 18 iz petega JR
in 36 iz šestega JR). Po odobritvi projektov in pred podpisom (ali pa po podpisu) pogodb je prišlo do
skupaj 27 odstopov od pogodb.
V letu 2010 je bilo skupaj izplačanih sredstev v višini 3.563.310,88 EUR, v letu 2011 3.179.971,37 EUR,
v letu 2012 3.368.523,85 EUR, v letu 2013 2.650.211,94 EUR in v letu 2014 3.901.048,32 EUR. Na
podlagi 186 sklenjenih pogodb o sofinanciranju projektov in javnih razpisov morajo prejemniki
sredstev v roku 3 let (mala podjetja) oz. 5 let (velika podjetja) ustvariti 747 predvidenih delovnih
mest. Iz navedenega sledi, da je bilo za posamezno delovno mesto izplačanih v povprečju 22.306,65
EUR.
Realizacija izplačil je znašala v letih 2013 in 2014 71,35 % glede na razpisana sredstva in 72,17 %
glede na odobrena sredstva za projekte v izvajanju.
V letu 2012 je bil objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in
subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v
Pomurski regiji (Uradni list RS št. 47/2012 dne 22.6.2012). Maksimalna višina odobritve nepovratnih
sredstev je znašala 30% od skupno zaprošenih sredstev (posojila in nepovratna sredstva). Razpisana
so bila nepovratna sredstva za leto 2012 v skupni višini 950.000 EUR, od tega je bilo za sofinanciranju
začetnih investicij namenjenih 900.000 EUR, za subvencijo obrestne mere pa 50.000 EUR.
V letih 2013 in 2014 so razpisana nepovratna sredstva namenjena za subvencioniranje obrestne
mere, in sicer 54.000 EUR v letu 2013 in 33.000 EUR v letu 2014.
Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje
obrestne mere za kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s sedežem dejavnosti na območju
izvajanja zakona, in ki so v postopku pridobila garancijo za bančne kredite, ki jo je na podlagi javnega
razpisa podelila Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. v sodelovanju z določenimi bankami.
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Cilj razpisa je bil spodbuditi podjetja k začetnim investicijam, ki prinašajo višjo dodano vrednost na
zaposlenega in spodbujajo zaposlovanje.
V okviru razpisa je bilo realiziranih 32 projektov. Največ projektov so prijavili prijavitelji s sedežem na
območju upravne enote Gornja Radgona (34%), po številu prejetih vlog je sledila upravna enota
Murska Sobota (25%), upravna enota Ljutomer (22 %) ter upravna enota Lendava (13 %). Najmanj
vlog (6 %) je bilo posredovanih iz upravne enote Ormož. Prijavitelji so zaprosili za skupno 769.742,69
EUR nepovratnih sredstev in skupno 33.713,13 EUR subvencioniranja obrestne mere v letih 20122014. Skupaj bo ustvarjenih 52 delovnih mest.
V letu 2012 je bilo izplačanih skupaj 769.613,08 EUR nepovratnih sredstev, subvencija obrestne mere
za obdobje oktober-december 2012 pa le obračunana in izplačana v letu 2013 v višini 4.576,32 EUR.
V letu 2013 je bila za obračunsko obdobje januar – september izplačana subvencija obrestne mere v
višini 12.396,90 EUR. Subvencija obrestne mere za obračunsko obdobje oktober – december 2013 je
bila izplačana v letu 2014 in znaša 3.722,15 EUR.
V letu 2014 je bila za obračunsko obdobje januar – september izplačana subvencija obrestne mere v
višini 7.443,07 EUR. Subvencija obrestne mere za obračunsko obdobje oktober – december 2014 ni
bila izplačana.
Tabela: Poročanje o doseganju kazalnikov za začetne investicije v Pomurski regiji

SLO
Neto dodana vrednost
na zaposlenega
Upravičeno
območje*

2010

2011

2012

2013

2014

36.044

37.512

38.006

39.011

40.324

25.799

25.870

28.421

27.887

32.084

18

43

52

106

Število
gospodarskih
subjektov vključenih v
91
20
22
sofinanciranje
Število novo ustvarjenih
154
56
52
delovnih mest
*V upravičenem območju je vpisana NDV/zaposlenega za gospodarske družbe.
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MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Številka priglasitve
SI
0001-5715334-2010

0001-5715334-2005

0001-5028388-2003

0001-2045419-2009

BE01-5186773-2009

Naziv sheme
Pomoč za kritje
izrednih stroškov RTH
Rudnika Trbovlje
Hrastnik d.o.o.
Prednostno
dispečiranje
Nadomestilo za
prevoze potnikov v
notranjem železniškem
prometu
Razvoj
širokopasovnega
omrežje v Sloveniji
Spodbujanje
učinkovite rabe
energije in rabe
obnovljivih virov
energije - regionalna
pomoč

Kategorija

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

6.622.250,05

4.683.364,33

8.784.206,07

89.204.013,18

115.141.034,94

131.584.709,18

54.796.703,25

55.791.499,04

51.560.246,88

24.061.080,45

5.300.805,90

6.226.128,73

7.894.813,40

Premogovništvo

Varstvo okolja
Transport
(kopenski)
Razvoj
širokopasovnega
omrežja
Regionalne
pomoči

6.891.464,79

Varstvo okolja
143.347,56

Pomoč za kritje izrednih stroškov RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Poročanje o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči za zapiranje Rudnika Trbovlje – Hrastnik,d.o.o., shema
št. 0001-5715334-2010 , N 175/2010
V LETU 2012
V letu 2012 je bila dosežena naslednja realizacija na področju zapiralnih del in sanacije območja rudnika
sledeča:
UKREP
I. Zapiralna dela

Program/Vlada
5.011.924

realizacija
4.768.101

Ind. izpolnitve
95

2.394.000

17.657

1

7.405.924

4.785.758

65

II. sanacija površin
SKUPAJ

Zapiralna dela zajemajo vsa dela, ki so se vršila na področju likvidacije jam, vzdrževalnih del na površini in
zapiralnih del na separaciji. Pod to postavko spada tudi del energije, porabljene za zapiralna dela.
Sanacija površin vključuje stroške sanacije površine, rušenje oz. obnove objektov na površini, rekultivacijo
površine ter obnovo cest in ostale infrastrukture.
Dela na likvidaciji jam in sanaciji površine so potekala na osnovi potrjenega letnega programa.
Zapiralna dela v večini sledijo III. fazi zapiranja oziroma potrjenemu srednjeročnemu programu postopnega
zapiranja RTH (2010-2014), vendar so bila prilagojena omejitvam pri financiranju, ki jih določa Zakon o
uravnoteženju javnih financ.
Dinamika del na površini je določena glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja,
odvisna je tudi od zapiranja posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje
in Hrastnik, ter razpoložljivih virov sredstev.
Ekološka in prostorska sanacija površin RTH zaradi številnih dejavnikov ne poteka po predvidenih aktivnostih
glede na celotno III. fazo zapiranja. Zmanjšanje proračunskih sredstev posledično vodi tudi v prestavitev
predvidenih del na kasnejša obdobja.
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UKREP

Program/Vlada

III.1 Predhodni postopki-izobraževanje
III.2 Nadom.za brezposelnost,dokup
IV. Ponovna zaposlitev in samozaposlitev
SKUPAJ

Ind. izpolnitve

realizacija
15.000
1.762
507.553
1.403.659
1.078.697
1.601.250

436.088
1.841.509

12
276
40
115

Učinki izvajanja kadrovsko socialnega programa postopnega zapiranja rudnika, ki se dosegajo preko ukrepov III.
1, III. 2 in IV. se odražajo v zmanjšanju števila zaposlenih za nedoločen čas. Cilj zmanjšanja zaposlenih za 81 je
bil presežen.
V letu 2012 je bilo realiziranih 61 pasivnih oblik prezaposlovanja (III/2) in za to porabljeno 1.403.659 EUR.
Realiziranih je bilo tudi 24, aktivnh oblik in za ta namen porabljeno 436.088 EUR.
Z vidika zasledovanja učinkov izvajanja kadrovskega prestrukturiranja je bil rezultat v mejah pričakovanega.
Stroškovna realizacija je za 15 % nad načrtovano, fizična realizacija pa za 5 %.
V LETU 2013
V okviru poročanja o dodeljenih državnih pomočeh vam pošiljamo za leto 2013 še prikaz kazalnikov
učinkovitosti po posameznih ukrepih. V letu 2013 je bila dosežena naslednja realizacija na področju zapiralnih
del in sanacije območja rudnika sledeča:
UKREP
I. Zapiralna dela
II. sanacija površin
SKUPAJ

Plan
9.308.500
310.000
9.618.500

realizacija proračun
6.672.955,71
31.803,54
6.704.759,25

% izpolnitve plana
72
10
70

Zapiralna dela zajemajo vsa dela, ki so se vršila na področju likvidacije jam, vzdrževalnih del na površini in
zapiralnih del na separaciji. Pod to postavko spada tudi poraba električne energije za zapiralna dela.
Sanacija površin vključuje stroške sanacije površine, rušenje oz. obnove objektov na površini, rekultivacijo
površine ter obnove cest in ostale infrastrukture.
Zapiranje jam in njihova likvidacija ter prostorsko ekološka sanacija površine so se izvajala na osnovi letnega
programa »Program zapiranja RTH za leto 2013 (tretja izdaja), ki je izsek na Vladi RS potrjenega Spremenjenega
srednjeročnemu programu postopnega zapiranja RTH III. faza 2012-2015 (po ZUJF-u) (v nadaljevanju:
Program)«.
Zapiralna dela v večini sledijo Programu, a so bila zaradi omejitev v financiranju prilagojena omejitvam.
Dinamika del na površini je določena glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja,
odvisna je tudi od zapiranja posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje
in Hrastnik, predvsem pa od razpoložljivih virov financiranja. Ker se le-ti vsakoletno zmanjšujejo, ekološka in
prostorska sanacija površin RTH ne poteka po predvidenih aktivnostih glede na celotno III. fazo zapiranja. To
posledično pomeni, da se vsa nerealizirana predvidena dela s tega področja prestavijo na kasnejša obdobja (po
letu 2015).
UKREP
III.I Predhodni postopki-izobraževanje
III.2. Nadom.za brezposelnost,dokup
IV. Ponovna zaposlitev in samozaposlitev
SKUPAJ

Plan
5.000
1.334.314
1.032.800
2.372.114
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realizacija proračun
4.038,59
476.786,51
45.904,00
526.729,10

% izpolnitve plana
81
36
4
22

Učinki izvajanja kadrovsko socialnega programa (KSP) postopnega zapiranja rudnika, ki se dosegajo preko
ukrepov III. 1, III. 2 in IV. se odražajo v zmanjšanju števila zaposlenih za nedoločen čas. Cilj zmanjšanja
17
zaposlenih za 62 delavcev v letu 2013 ni bil dosežen. Realiziranih je bilo le 21 odhodov zaposlenih . Od tega je
bilo preko pasivnih oblik (ukrep III/2) razrešenih 18 delavcev ob porabi 476.787 EUR proračunskih in 68.241
EUR lastnih sredstev in preko aktivnih oblik (ukrep IV) trije delavci ob porabi 45.904 EUR proračunskih in 22.952
EUR lastnih sredstev. Lastna sredstva je družba RTH pridobila z unovčenjem dela poslovno nepotrebnega
premoženja.
Ukrep/program

Kratek opis

Cilj
Odpravnine
dokupi, upokojitve
itd. +
prezaposlitve in
samozaposlitve
Rezultat

Zmanjšanje
števila
zaposlenih
za nedoločen
čas za 62
delavcev.

Ustrezna
razrešitev
zaposlenih

Kazalniki

Izhodiščno
leto

Začetno
stanje

Izračun
za leto
2013

Uspešnost

Pasivno=
17
aktivno =
45

2012

282
zaposlenih
31.12.2012

Pasivno =
18
aktivno =
3

pasivno=
Pasivno- indeks
18 aktivno- 106
3
aktivno=
indeks 7

Sredstva DP v
EUR

Pasivno plan =
1.334.314;
aktivno plan =
1.032.800

Pasivno
doseženo =
476.787;
aktivno
doseženo =
45.904

Učinkovitost

Pasivno =
indeks 36
aktivno =
indeks 4

Učinek (pozitiven/ negativen/ ni
ga še možno določiti)

Zaradi novih izhodišč, sprejetih
na podlagi zahtevev lastnika,
plan (PZ/2013) ni več relevantna
podlaga za presojo. Izvedba je
bila realizirana po novih
izhodiščih. Poleg tega so v
prikazani finančni realizaciji
upoštevana samo sredstva iz
proračuna, medtem ko je bilo
dejansko porabljenih še 68.241
EUR lastnih sredstev za pasivne
oblike in 22.952 EUR za aktivne
oblike. Latna sredstva so bila
pridobljena s prodajo premoženja
družbe.

V LETU 2014
V okviru poročanja skladno 10. členu Zakona o spremljanju državnih pomoči dodajamo posredovanim
podatkom za leto 2014 še prikaz kazalnikov učinkovitosti po posameznih ukrepih. Realizacija ukrepov I.- IV. je
opisana v nadaljevanju.
V letu 2014 je bila dosežena naslednja realizacija na področju zapiralnih del in sanacije območja rudnika
sledeča:
UKREP
I. Zapiralna dela
II. sanacija površin
SKUPAJ

Plan
7.508.850
117.900
7.626.750

realizacija
proračun
5.645.253,38
26.846,61
5.672.099,99

% izpolnitve
plana
75
23
74

Zapiralna dela zajemajo vsa dela,ki so se vršila na področju likvidacije jam,vzdrževalnih del na površini in
zapiralnih del na separaciji. Pod to postavko spada tudi del električne energije, porabljene za zapiralna dela.
Sanacija površin vključuje stroške sanacije površine, rušenje oz. obnove objektov na površini, rekultivacijo
površine ter obnove cest in ostale infrastrukture.
Dela na likvidaciji jam in sanaciji površine so potekala na osnovi letnega programa »Program zapiranja RTH
2014 (druga izdaja)«.
Dinamika del na površini je določena glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja,
odvisna je tudi od zapiranja posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje
in Hrastnik, predvsem pa od razpoložljivih virov financiranja. Ker se le-ti vsakoletno zmanjšujejo, ekološka in
prostorska sanacija površin RTH ne poteka po predvidenih aktivnostih glede na celotno III. fazo zapiranja. To
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posledično pomeni, da se vsa nerealizirana predvidena dela s tega področja prestavijo na kasnejša obdobja (po
letu 2015).

UKREP

realizacija
proračun

Plan

III.1 Predhodni postopki-izobraževanje
III.2. Nadom.za brezposelnost,dokup
IV. Ponovna zaposlitev in samozaposlitev
SKUPAJ

19.492
2.626.583
1.635.251
4.281.326

19.491,40
2.074.368,66
1.222.115,40
3.315.975,46

%
izpolnitve
plana
100
79
75
77

Učinki izvajanja kadrovsko socialnega programa (KSP) postopnega zapiranja rudnika, ki se dosegajo preko
ukrepov III. 1, III. 2 in IV. se odražajo v zmanjšanju števila zaposlenih za nedoločen čas. Cilj zmanjšanja
zaposlenih za 151 delavcev v letu 2014 ni bil dosežen. Realiziranih je bilo 127 odhodov zaposlenih. Od tega je
bilo preko pasivnih oblik (ukrep III/2) razrešenih 66 delavcev ob porabi 2.074.369 EUR proračunskih in 235.459
EUR lastnih sredstev in preko aktivnih oblik (ukrep IV) 61 delavcev ob porabi 1.222.115 EUR proračunskih in
1.214.760 EUR lastnih sredstev. Lastna sredstva je družba RTH pridobila z unovčenjem dela poslovno
nepotrebnega premoženja.

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO UKREPIH KOMISIJE ZA NADZOR
NAD DRŽAVNIMI POMOČMI
(sklep Evropske komisije štev- N175/2010 z dne 29.06.2011)
kontrolna tabela
PO SKLEPU
EVROPSKE
KOMISIJE

UKREP: VSEBINA

1

2

3

4

III. 1

LETO 2014
Zapiralna dela
10.203.082,00
Sanacija površin
2.303.000,00
Predhodni postopkiizobraževanje
15.000,00

III. 2

Pasivne oblike
odpuščanja

I.
II.

IV.

PORABA IZ
PROGRAM
PRORAČUNA
ZAPIRANJA 2014 2014

5

program
osn.skle Por./
p kom. sklep k.

6
4:3

7
5:3

CELOTNA
REALIZACIJA
2014

8

7.508.850,00
117.900,00

5.645.253,38
26.846,61

0,74
0,05

0,55
0,01

6.975.139,10
83.088,30

19.492,00

19.491,40

1,30

1,30

19.731,40

687.011,00

2.626.583,00

2.074.368,66

3,82

3,02

2.154.040,09

895.089,00
14.103.182,00

1.635.251,00
11.908.076,00

1.222.115,40
8.988.075,45

1,83
0,84

1,37 1.336.875,40
0,64 10.568.874,29

0,00
0,00

590.000,00
1.924,00

1.924,55

842.879,70
1.924,55

0,00

591.924,00

1.924,55

844.804,25

14.103.182,00

12.500.000,00

8.990.000,00

0,89

0,64 11.413.678,54

proračun

14.103.182,00

8.840.000,00

8.990.000,00

0,63

0,64

drugi viri

0,00

3.660.000,00

Aktivne oblike
odpuščanja
SKUPAJ -D.P
finančni odhodki
kar ni D.P.
Ostalo kar ni D.P.
Skupaj izven.
D.P.
SKUPAJ Program
zapiranja
viri

8.990.000,00
2.423.678,54

Opombe:
Stolpec 3- podatki iz Sklepa Evropske Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
Stolpec 4- podatki iz Programa zapiranja RTH za leto 2014 REBALANS
Stolpec 5- prikazana zgolj poraba, ki je bila zaračunana državi po Pogodbi o financiranju zapiralnih del za leto 2014 in
Dodatkov k pogodbi
Stolpec 8- prikazana celotna realizacija za leto 2014
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Razvoj širokopasovnega omrežje v Sloveniji
Poročilo o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči za projekte gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih – projekti GOŠO za leto 2014 - Shema
v okviru katere se je dodeljevala pomoč: »Razvoj širokopasovnega omrežje v Sloveniji« (shema št. 00012045419-2009)
MIZŠ – v Direktoratu za informacijsko družbo so pripravili poročilo o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči
za projekte gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v
lokalnih skupnostih. Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo (EU) si je Slovenija zagotovila pravico do
črpanja sredstev Kohezijskega sklada (KS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega
socialnega sklada (ESS). Navedeni skladi predstavljajo osrednji finančni instrumenti regionalne politike EU, s
katero le-ta prispeva k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega
trga ter vzpodbuja njihov uravnotežen in trajnostni razvoj. Za možne prejemnike sredstev pa se z dostopom do
teh skladov odpira dodaten vir sofinanciranja projektov. V okviru dodeljenega instrumenta je pristojno
ministrstvo v obdobju od leta 2008 do 2011 objavilo dva javna razpisa za pridobitev sredstev EVROPSKEGA
SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura;
Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Republika Slovenija je za potrebe GOŠO projektov pri Evropski komisiji priglasila shemo državnih pomoči.
Evropska komisija je ocenila ukrep »Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji" in sklenila, da ne bo vložila
ugovora, ker je državna pomoč iz ukrepa združljiva s členom 87(3)(c) Pogodbe ES. S tem je bila 19. 10. 2009
potrjena shema državne pomoči N 172/2009 – Slovenija, za Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji (v
nadaljnjem besedilu ukrep), ki je trajala do 31. 12. 2013.
1. Cilji ukrepa
Cilj ukrepa v okviru nacionalne strategije razvoja širokopasovnega omrežja je pospešiti postavitev
širokopasovnih omrežij, kjer te storitve niso ustrezno razvite. Po naših ocenah naj bi navedeni ukrep
pripomogel k povečanju pokritosti s širokopasovnim omrežjem v Sloveniji s sedanjih 92 % na 100 % do konca
leta 2013. Priglašeni ukrep bo zagotovil ustrezne širokopasovne storitve približno 10 % slovenskih
gospodinjstev in 4 % podjetij, razpršenih na približno 40 % ozemlja Slovenije. Ukrep bo zagotovil
enakomernejšo ozemeljsko razvitost omrežij in storitev elektronskih komunikacij v Sloveniji ter tako prispeval h
konkurenčnosti in razvoju države.
2. Cilji javnega razpisa
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih, kjer širokopasovni priključki niso omogočeni in kjer
ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja. Na javnem razpisu so lahko kandidirale lokalna skupnost, ki so
predhodno izpeljale javni razpis po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu oziroma Zakonu o javnem naročanju
za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti in izbrale izvajalca, ki je za nekomercialni del omrežja postal soinvestitor in
hkrati upravljalec in vzdrževalec zgrajenega širokopasovnega omrežja. Cilj tega razpisa je bil skladen s cilji
prednostne usmeritve Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki je zagotovitev dostopa do
širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije z najprej funkcionalno zadovoljivo
hitrostjo, nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v
visoko zmogljivem omrežju
3. Kratko poročilo o rezultatih na projektih GOŠO 1 in GOŠO 2
Vse operacije, ki so se izvajale na podlagi 1. in 2. javnega razpisa za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, so izvedene. Predvidena Državna pomoč po shemi N 172/2009 –
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Slovenija, Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, je v celoti dodeljena, odprta širokopasovna omrežja
elektronskih komunikacij so delujoča.
V okviru 1. javnega razpisa je bilo izbranih 12 operacij, ki so omogočile 15.957 odprtih širokopasovnih
priključkov v 20-ih slovenskih občinah. Na dan 31. 12. 2014 je bilo aktivnih 10.273 novih priključkov, oziroma
64,38 % od vseh omogočenih priključkov v projektih GOŠO 1. Število novih aktivnih priključkov pomeni, da je na
presečni datum na območju gradnje GOŠO 1 toliko novih priključenih gospodinjstev na zgrajeno širokopasovno
omrežje, ki uporabljajo širokopasovne storitve (internet, telefon, TV). Po nam znanih podatkih je ta penetracija
mnogo višja od tiste, ki jo dosegajo operaterji v svojih komercialnih omrežjih. Podrobnosti o tem so razvidne iz
Tabele 1.
V okviru 2. javnega razpisa je bilo izbranih 5 operacij, ki so omogočile 13.497 odprtih širokopasovnih priključkov
v 23-ih slovenskih občinah. Vse operacije so bile zaključene v letu 2013. Na dan 31. 12. 2014 je bilo aktivnih
4.073 novih širokopasovnih priključkov, oziroma 30,17 % od vseh omogočenih priključkov v projektih GOŠO 2.
Število novih aktivnih priključkov ravno tako pomeni, da je na presečni datum na območju gradnje GOŠO 2
toliko novih priključenih gospodinjstev na zgrajeno širokopasovno omrežje, ki uporabljajo širokopasovne
storitve (internet, telefon, TV).
Skupaj je bilo na projektih GOŠO v obdobju finančne perspektive 2007-2013 in v okviru finančnih sredstev
81.277.410,55 EUR iz naslova javnega dela zgrajeno 17 širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij, ki
omogočajo 29.454 širokopasovnih priključkov v 43 občinah v Republiki Sloveniji. Na projektih GOŠO je bila
poleg javnih sredstev tudi soudeležba zasebnih investitorjev v skupnem znesku 38.957.011 EUR, v okviru javno
zasebnega partnerstva.
Do 31. 12. 2014 je bilo na celotnem področju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij
zgrajenih 14.346 aktivnih priključkov, kar predstavlja 48,71 % penetracijo.
4. Zbiranje podatkov in izvedba analize rezultatov – projektov GOŠO
Skladno z razpisno dokumentacijo javnega razpisa, ki je objavljena na spletni strani ministrstva
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/elektronske_komunikacije_in_posta/
gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij/javni_razpis_za_pridobitev_sredstev/
je morala občina v vlogi na javni razpis predložiti obrazec št. 6. Obrazec »Pričakovani rezultati – indikatorji«, ki
predvideva indikatorje, vezane na operacijo - projekt in je njihovo doseganje potrebno za uspešnost operacije
ter indikatorje, ki se le spremljajo. Obrazec št. 6 je bil kot priloga tudi sestavni del pogodbe med ministrstvom in
občino. Občina je skladno z določili v pogodbi dolžna obveščati ministrstvo s poročilom o doseženih rezultatih
eno leto po zaključku operacije, dve leti po zaključku operacije in tri leta po zaključku operacije. V primeru, da
cilji niso doseženi je občina dolžna predložiti ministrstvu pisno obrazložitev za nedoseganje rezultatov.
5. Sklepne ugotovitve o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči za projekte gradnja, upravljanje in
vzdrževanje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih – projekti GOŠO
Z izvedbo GOŠO 1 projektov je bilo v 20-ih lokalnih skupnostih (Tabela 1) omogočenih 15.957 novih priključkov
na odprto širokopasovno omrežje. Večina cca 95% izvedenih projektov temelji na optičnih tehnologijah le cca
5% na brezžičnih tehnologijah.
Operacije so bile upravičene do sofinanciranja v skupnem znesku 45.125.111,07 EUR upravičenih stroškov (EU
in SLO del), od česar je bilo dejansko realizirano sofinanciranje v skupnem znesku 45.015.159,33 EUR
upravičenih stroškov (EU in SLO del). Vse operacije iz naslova projektov GOŠO 1 so se v letu 2010 zaključile. V
letu 2011 so občine, skladno s pogodbenimi določili, posredovale poročilo o doseženih rezultatih na projektih
GOŠO 1, to je za prvo leto po zaključku posamezne operacije (Tabela 1). Občine so na podlagi zahteve skrbnika
pogodb posredovale tudi poročila o realiziranem številu novih priključkov na zgrajeno odprto širokopasovno
omrežje v posamezni občini na dan 31. 12. 2014 (Tabela 1). Ministrstvo bo tudi v bodoče enkrat letno
preverjalo dosežene rezultate.
Z izvedbo GOŠO 2 projektov bo v 23-ih lokalnih skupnostih (Tabela 1) omogočenih 13.497 novih priključkov na
odprto širokopasovno omrežje. Večina cca. 80% izvedenih projektov temelji na optičnih tehnologijah, cca. 20%
na brezžičnih tehnologijah. Operacije so bile upravičene do sofinanciranja v skupnem znesku 36.786.272,46
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EUR upravičenih stroškov (EU in SLO del), od česar je bilo dejansko realizirano sofinanciranje v skupnem znesku
36.626.51,22 EUR upravičenih stroškov (EU in SLO del). Vse operacije iz naslova projektov GOŠO 2 so se v letu
2013 zaključile. V letu 2014 so občine, skladno s pogodbenimi določili, posredovale poročilo o doseženih
rezultatih na projektih GOŠO 2, za prvo leto po zaključku posamezne operacije (Tabela 1). Nadaljnje aktivnosti
so usmerjene predvsem v priključevanje zainteresiranih končnih uporabnikov in spremljanje doseženih
rezultatov, skladno s pogodbenimi obveznostmi upravičencev - občin.
Skupno je bilo s pomočjo javnih razpisov GOŠO 1 in GOŠO 2 omogočenih 29.454 novih priključkov na odprto
širokopasovno omrežje v 43-ih slovenskih občinah, za kar je bilo iz naslova javnih sredstev namenjenih
81.277.410,55 EUR brez DDV (Tabela 1).
Tabela 1:

Operacije GOŠO 1
Občina Velike Lašče
Občina Dolenjske Toplice
Občina Vitanje
Občina Komen
Občina Postojna
Občina Železniki
Občina Gorenja vas - Poljane
Občina Loški potok
Občina Krško

Občina Slovenj Gradec
Občina Ormož
Občina Semič
SKUPAJ GOŠO 1

Operacije GOŠO 2

Občina Mokronog - Trebelno
Občina Sežana
Občina Pivka

Mozirje
Slovenske Konjice
SKUPAJ GOŠO 2
SKUPAJ GOŠO 1 in GOŠO 2

Občine v konzorciju - Javni
partner
Mislinja, Dravograd, Muta,
Vuzenica, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju
Občina Sv. Tomaž,
Občina Središče ob Dravi
-

Občine v konzorciju - Javni
partner
Trebnje, Mirna, Mirna Peč,
Šentrupert, Žužemberk,
Sevnica
Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina,
Komen
Gornji Grad, Rečica ob Savinji,
Luče, Ljubno, Solčava, Vransko,
Prebold, Polzela, Tabor, Apače
-

Št. občin
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Št.
Izvajalec projekta - omogočenih
Zasebni partner priključkov
Tritel d.o.o.
502
Tritel d.o.o.
834
Tritel d.o.o.
413
FMC d.o.o.
901
Valtel d.o.o.
2178
Tritel d.o.o.
869
Tritel d.o.o.
673
Tritel d.o.o.
208
Kostak d.d.
2600

7 GVO d.o.o.

3187

3 GVO d.o.o.
1 Tritel d.o.o.
20

2469
1123
15957
Št.
Izvajalec projekta - omogočenih
Št. občin Zasebni partner priključkov

Stanje aktivnih
priključkov na
31.12.2014
464
409
237
572
1281
665
277
96
1914

Pogodba - javni del
Realizacija - javni
(EUR) brez DDV
del
Zaključek gradnje
1.506.000,00
1.506.000,00
25.6.2010
2.474.244,60
2.474.244,60
25.7.2010
1.238.393,51
1.238.393,51
25.7.2010
2.698.582,46
2.698.582,46
28.2.2010
5.877.000,00
5.876.999,99
9.10.2010
2.565.732,00
2.562.065,35
24.8.2010
2.017.646,00
2.016.380,01
25.7.2010
623.952,50
623.902,50
25.7.2010
6.027.650,00
6.004.823,25
25.3.2010

2520

9.561.000,00

9.561.000,00

20.10.2010

1310
528
10273
Stanje aktivnih
priključkov na
31.12.2014

7.338.807,00
3.196.103,00
45.125.111,07

7.262.605,99
3.190.161,67
45.015.159,33

29.12.2010
11.9.2010

Pogodba - Javni del Dejanska realizacija - Zaključek projekta (EUR) brez DDV
Javni del
gradnja

7 GVO d.o.o.

5585

2404

14.649.041,00

14.616.050,25

1.12.2012

3 FMC d.o.o.
1 Igor Kajtna s.p.

3535
1011

948
230

10.499.765,63
2.830.800,00

10.016.817,21
2.830.799,00

6.12.2012
31.8.2013

11 Iskra Sistemi d.d.
1 GVO d.o.o.
23
43

2339
1027
13497
29454

180
311
4073
14346

6.029.920,00
2.776.745,83
36.786.272,46
81.911.383,53

6.029.918,33
2.768.666,43
36.262.251,22
81.277.410,55

31.5.2013
3.12.2012

Splošna ocena glede učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči za projekte gradnja, upravljanje in vzdrževanje
odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih – projekti GOŠO, je 4 (uspešno).

Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč
Poročanje o dodeljevanju državni pomoči in učinkih na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije na osnovi zaključenih projektov v letu 2012 – shema BE01-5186773-2009, BE01-5186773-2009/I
V okviru poročanja skladno z 10. členom Zakona o spremljanju državnih pomoči dodajamo posredovanim
finančnim podatkom za leta 2014 še prikaz kazalnikov učinkovitosti.
V letu 2014 je ministrstvo izvajalo dva javna razpisa na področju spodbujanja povečane rabe obnovljivih virov
energije – spodbujane energetske izrabe lesne biomase. Osnovni kazalnik pri izrabi lesne biomase je povečana
raba obnovljivih virov energije, posredno, zaradi vgradnje novih, tehnološko izpopolnjenih kotlov na lesno
biomaso, pa tudi prihranek energije.
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Na osnovi dodeljenih pomoči in zaključenih projektov v letu 2014 so bili na področju spodbujanja povečane
rabe obnovljivih virov energije – spodbujane energetske izrabe lesne biomase doseženi naslednji rezultati:
Ukrep /

Opis

Kazalniki

program

Izhod.

Izhod.

Izračun

Vložena

leto

stanje

za leto

sredstva

Učinkovitost

Učinek

Opomba

2014
Povečanje

Povečanje

rabe

rabe OVE za

proizvodnje

obnovljivih

35 GWh

energije

virov energije

Povečanje

OVE (GWh)

Spodbujanje

Cilj:

Rezultat:

2012

0

78

6.891.464,

222%*

Pozitiven*

79 EUR
iz

rabe OVE za
33 GWh

* Izjemna uspešnost zaradi strogih razpisnih pogojev – v prihodnosti se bo zmanjšala zaradi ukrepov za
zmanjševanje PM 10 delcev, ki zahtevajo dodatno opremo za čiščenje dimnih plinov – za isti učinek bo zato
potrebna večja spodbuda
Ukrep /

Opis

Kazalniki

program

Izhod.

Izhod.

Izračun

Vložena

leto

stanje

za leto

sredstva

Učinkovitost

Učinek

Opomba

2014
Zmanjšanje

Prihranek

učinkovite

rabe

energije

rabe

energije**

(GWh)

Spodbujanje

energije

Cilj:

Rezultat:

2014

0

30

pozitiven

Zmanjšanje
rabe energije
za 12 GWh

** Pri prijavi sheme še ni bilo potrjene metodologije za izračun prihrankov pri zamenjavi kotlov, zato cilj ni bil
opredeljen
Pri energetski izrabi lesne biomase ima enkratni vložek v opremo učinke tako na strani povečanja proizvodnje
energije iz OVE kot na strani prihrankov energije, zato vložena sredstva za kazalnik prihranka energije niso
vpisana v zgornjo tabelo.
V letu 2009 še ni bilo metodologije, ki bi omogočala postavitev ciljev pri vgradnji modernih kotlov na lesno
biomaso, zato cilji na področju spodbujanja učinkovite rabe energije niso bili postavljeni. V letu 2010 sprejet
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10) omogoča
izračun prihrankov energije, zato so ti prihranki izračunani in navedeni v tabeli.
Prednostno dispečiranje
POROČANJE O UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V ENERGETIKI
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: »Podpora električni energiji,proizvedeni iz obnovljivih virov
energije in v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije « (shema št. 0001-5715334-2005, C
7/2005, N354/2009)



1

3124; Pomoč za tekoče poslovanje (soproizvodnja); Varstvo okolja
3125; Pomoč za tekoče poslovanje (obnovljivi viri energije); Varstvo okolja

Opisni cilji in uporabljeni kazalniki
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V skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je za Slovenijo postavljen
zavezujoč cilj doseganja najmanj 25 % deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni rabi energije do leta 2020.
Ukrepi za doseganja ambicioznega srednjeročnega cilja so opredeljeni z Nacionalnim akcijskim načrtom za obnovljivo
energijo za obdobje 2010-2020 (AN-OVE), ki ga je sprejela Vlada RS julija 2010. V AN-OVE je med drugim opredeljen
tudi sektorski cilj doseganja 39,3 % deleža porabe električne energije iz OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020.
Kratki opisi, kazalniki oz. vrednosti
25 % delež OVE v bruto končni rabi energije do leta
2020
˗ 39,3 % delež porabe električne energije iz OVE v bruto
končni rabi energije do leta 2020
Socialno ekonomski oziroma finančni plan
Plan zbranih sredstev iz prispevka za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov za izplačila za
leto 2014
V primeru, da gre za večletno shemo, je V obdobju 2009-2020 je predvideno financiranje v
potrebno navesti socialno ekonomski oz. skupni višini 1.123 mio EUR. Letni plan se določa sproti
finančni plan po letih
letno glede na trende novih upravičencev do podpor.
Začetno oz. temeljno izhodišče
Leto 2005 (AN-OVE)
Kazalniki, na podlagi katerih se bo merila
1) Količina subvencionirane proizvodnje električne
učinkovitost
energije iz OVE in SPTE (GWh),
2) Izplačana sredstva za podpore (EUR)
Viri podatkov
MZI (AN-OVE), Borzen-Center za podpore
Kratkoročno obdobje ocenjevanja učinkovitosti
Vsako leto
Dolgoročno obdobje ocenjevanja učinkovitosti
Vsaka tri leta
Opisni cilj

˗

Eden izmed pomembnejših ukrepov v sektorju električne energije so ekonomske spodbude v okviru subvencioniranja
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim
izkoristkom v okviru podporne sheme državnih pomoči.
Ker manjše subvencionirane elektrarne predstavljajo zgolj okoli 15 % celotne proizvodnje električne energije iz OVE
(največji delež zavzemajo velike hidroelektrarne), smo za merjenje učinkovitosti izvajanja podporne sheme ob prenovi
podporne sheme postavili naslednje kazalnike:
1)
2)

Količina subvencionirane proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE (GWh),
Izplačana sredstva za podpore subvencionirane proizvodnje električne energije iz OVE (EUR).

Cilj za kazalnik 1) je postavljen na podlagi cilja iz AN-OVE, kjer je v obdobju 2010-2020 predvideno povečanje skupne
proizvodnje električne energije iz OVE za 36 %, oz. v povprečju 3,6 % na leto. Vmesni cilj za leto 2014 znaša 4.959
GWh. Ob upoštevanju, da velike hidroelektrarne nad 10 MW moči v letu 2014 niso prejele podpore, indikativni vmesni
cilj za leto 2014 znaša 1007 GWh.
Cilj za kazalnik 2) je bil postavljen na podlagi cilja iz 51. odstavka priglašene državne pomoči, kjer so predvideni skupni
stroški za celotno trajanje podporne sheme za obdobje 2009-2020 v višini 1.123 milijonov EUR. Letni proračun se
ocenjuje v povprečju na ravni 102,2 milijona EUR.
2

Opis sheme državne pomoči

Podporna shema je prenovljena shema podpor kvalificiranim proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov
energije, ki je bila začeta leta 2002. Spremembe so posledica usklajevanja nacionalnega pravnega reda s predpisi EU
na naslednjih področjih:
 uskladitev Energetskega zakona z zavezami, ki jih je dala Republika Slovenija v postopku preiskave Komisije
Evropske unije v zvezi s »kvalificiranimi proizvajalci« in podporo domačim proizvajalcem električne energije iz
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Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES.
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domačih fosilnih energentov, izražene v Odločbi Komisije z dne 24. aprila 2007 o shemi državne pomoči, ki jo
izvaja Slovenija v okviru svoje zakonodaje o kvalificiranih proizvajalcih energije zadeva št. C 7/05 (2007/580/ES);
ureditev podpor elektrarnam na obnovljive vire energije v skladu z novimi Smernicami o državni pomoči za
varstvo okolja (2008/C82/01) ter;
težnje za vzpostavitev stimulativnega investicijskega okolja za nove projekte.

Prenovljena podporna shema (N354/2009) se izvaja po potrditvi s strani Evropske komisije od 1.11.2009 dalje.
Finančna podpora se izvaja kot subvencioniran odkup električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije po
vnaprej zagotovljeni odkupni ceni (ZO) ali kot obratovalna podpora (OP) za tekoče poslovanje, ki pokrije razliko med
proizvodno ceno električne energije iz obnovljivih virov energije in njeno tržno ceno. Do podpore je do 15 let
upravičena vsaka domača ali tuja pravna oseba, ki zgradi proizvodno napravo na obnovljive vire energije in oddaja
električno energijo v omrežje ali jo sama porabi, ne glede na tehnologijo in vir obnovljive energije, vendar le dokler je
lastna cena proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov višja od cene električne energije na trgu. Prenovljena
shema prinaša nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne tržne cene ter posledično višine
podpor, ponuja večjo specifičnost glede na tehnologijo proizvodne enote, dviguje prag zgornje moči upravičenosti
naprav (za OVE do 125 MW, za SPTE do 200 MW) ter prinaša hitrejše usklajevanje in prilagajanje razmeram na trgu.
V prehodnem obdobju od začetka leta 2009 do konca leta 2011 se je za lastnike starejših naprav, ki niso izpolnjevali
pogojev za pridobitev podpore po prenovljenem sistemu in so na dan 12.07.2008 imeli sklenjene pogodbe s
sistemskim operaterjem, izvajalo izplačevanje podpor po stari shemi kvalificiranih proizvajalcev. Konec leta 2011, ko se
je stara shema zaključila, je bilo vanjo uvrščeno 351 elektrarn s skupno močjo nekaj nad 124 MW. Približno 38 %
elektrarn iz stare sheme, ki po moči predstavljajo približno 41 %, je prešlo v novo shemo.
Pri izvajanju podporne sheme poleg ministrstva, pristojnega za energijo, sodelujeta še nacionalni energetski regulator
Agencija za energijo, ki izdaja deklaracije za proizvodne naprave, odloča o dodelitvi podpore in izvaja izdajanje potrdil
o izvoru, ter Center za podpore pri družbi Borzen d.o.o. kot operativni izvajalec podporne sheme, ki sklepa pogodbe o
zagotavljanju podpore z upravičenci in izplačuje podpore.
Sredstva za podpore se zagotavljajo preko prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz
obnovljivih virov energije, ki ga kot del cene električne energije plačuje vsak končni odjemalec električne energije.
Pravna podlaga za izvajanje podporne sheme je predpisana preko Energetskega zakona in podzakonskih aktov:
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 37/2009, 53/2009,
68/2009, 76/2009 17/2010, 94/2010, 43/2011, 105/2011, 43/2012, 90/2012 in 17/14 – EZ-1),
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim
izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010, 81/2010 in 17/14 – EZ-1),
 Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 8/2009,
22/2010-EZ-D, 45/2012 in 17/14 – EZ-1),
 Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o
izvoru in podpore (Ur. l. RS, št. 21/2009, 33/2010, 45/2012 in 17/14 – EZ-1),
 Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z
visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe biomase (Ur. l. RS, št. 37/2009 in 17/14 – EZ-1),
 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 36/2014).
3

Rezultati v letu 2014

V podporno shemo je od januarja do decembra 2014 vstopilo kumulativno 192 novih proizvodnih naprav s skupno
močjo 18,7 MW in sicer:

91 naprav SPTE na fosilna goriva s skupno močjo 10,7 MW,

89 sončnih elektrarn s skupno močjo 5,6 MW,

5 elektrarni SPTE na lesno biomaso s skupno močjo 0,2 MW.

4 elektrarne na lesno biomaso s skupno močjo 2,2 MW,

2 vetrni elektrarni s skupno močjo 0,9 MW,

1 naprava pod ostalo s skipno močjo 0,05 MW.
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V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2014 uvrščenih skupaj 3767 elektrarn s skupno nazivno močjo 516,1
MW, kar predstavlja približno 15 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji.
Na dan 31. 12. 2014 je bila razporeditev glede na vrsto elektrarn in nazivno moč naslednja:

98 hidroelektrarn s skupno močjo 26,9 MW,

9 vetrnih elektrarn s skupno močjo 3,4 MW,

3322 sončnih elektrarn s skupno močjo 252,6 MW,

9 elektrarn na lesno biomaso s skupno močjo 10,7 MW,

1 elektrarna na sosežig lesne biomase z močjo 113 MW,

22 elektrarn na bioplin iz biomase s skupno močjo 26,0 MW,

3 elektrarne na bioplin iz odpadkov s skupno močjo 2,2 MW,

2 elektrarni na plin iz čistilnih naprav z močjo 1,0 MW,

5 elektrarn na odlagališčni plin s skupno močjo 5,8 MW,

9 naprave SPTE na lesno biomaso s skupno močjo 1,5 MW,

285 naprav SPTE naprav na fosilna goriva s skupno močjo 72,0 MW,

2 elektrarni individualne obravnave z močjo 1,0 MW.
Glede na moč so bile konec leta 2014 najbolj zastopane sončne elektrarne s 49 % deležem, sledi elektrarna na sosežig
lesne biomase s 22 % deležem, naprave SPTE na fosilna goriva s 14 % deležem, elektrarne na različne vrste bioplina
(biomasa, odlagališčni plin, plin iz odpadkov in plin iz čistilnih naprav) s 7 % deležem, hidroelektrarne s 5 % deležem in
elektrarne na lesno biomaso (vključno z SPTE napravami) s 2 % deležem in vetrne elektrarne z 1 % deležem skupne
nazivne moči vseh elektrarn.
Pregled subvencionirane proizvodnje električne energije v letih 2013 in 2014 je prikazan v Tabeli 1.
Tabela 1: Subvencionirana proizvodnja električne energije (kWh)
Proizvedena električna energija (kWh)

2013

Hidroelektrarne

2014

Indeks
2014/2013

131.358.049

156.736.670

1,19

46.204.094

54.228.181

1,17

Vetrne elektrarne

2.037.038

4.208.613

2,07

Sončne elektrarne

219.480.539

244.645.457

1,11

Elektrarne na bioplin

106.225.720

104.175.917

0,98

Elektrarne na komunalne odpadke

25.975.233

21.381.063

0,82

Elektrarne na sosežig biomase

40.024.227

43.700.000

1,09

229.769.712
828.294
986.188
802.889.094

270.913.377
2.028.938
3.897.511
905.915.727

1,18
2,45
3,95
1,13

Elektrarne na lesno biomaso

SPTE na fosilna goriva
SPTE na lesno biomaso
Ostale –individualna obravnava
Skupaj podporna shema
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2015

V letu 2014 je bilo skupaj subvencioniranih 905,9 GWh električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite
soproizvodnje toplote in električne energije, kar je 13 % več kot leta 2013. Proizvodnja električne energije v podporni
shemi je v letu 2014 predstavljala približno 7 % slovenske letne porabe električne energije. Največji porast je opazen
na segmentu proizvodnje električne energije iz SPTE na lesno biomaso, kjer se je proizvodnja v letu 2014 glede na leto
2013 povečala za 145 %. Proizvodnja v letu 2014 se je iz vetrnih elektrarn podvojila, proizvodnja iz hidroelektrarn je
bila večja 19 %, iz SPTE na fosilna goriva večja za 18 % ter iz sončnih elektrarn večja za 11 % glede na predhodno leto.
Pregled izplačanih sredstev za podpore v letih 2013 in 2014 je prikazan v Tabeli 2.
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Tabela 2: Izplačana sredstva za podpore (EUR)
Izplačana sredstva za podpore (EUR)

2013

Indeks
2014/2013

2014

Hidroelektrarne

7.488.163

9.431.693

1,26

Elektrarne na lesno biomaso

7.358.890

9.394.447

1,28

Vetrne elektrarne

111.778

255.613

2,29

Sončne elektrarne

59.232.271

62.575.129

1,06

Elektrarne na bioplin

14.936.688

14.732.814

0,88

Elektrarne na komunalne odpadke

1.390.592

1.121.692

0,81

Elektrarne na sosežig biomase

3.392.401

4.057.982

1,20

24.113.723

27.705.157

1,15

SPTE na lesno biomaso

242.474

528.850

2,18

Ostale –individualna obravnava

248.310

1.030.406

4,15

118.515.291

130.833.782

1,10

SPTE na fosilna goriva

Skupaj podporna shema

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2015
Izplačana sredstva za subvencionirano proizvodnjo v letu 2014 so znašala skupaj 130,8 mio EUR, kar je dobrih 10 % več
kot leta 2013. Največ sredstev za proizvodnjo v letu 2014 je bilo izplačanih sončnim elektrarnam (62,6 mio EUR oz. 48
% vseh sredstev), sledijo SPTE enote na fosilna goriva (27,7 mio EUR oz. 21 % vseh sredstev) in elektrarnam na bioplin
(14, 7 mio EUR oz. 11 % vseh izplačil za podpore).
Povprečna izplačana državna pomoč na enoto subvencionirane proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je v letu
2014 znašala 144,42 EUR/MWh, kar je 2,2 % manj kot leta 2013.
Deleži proizvedene električne energije (kWh) v letu 2014 glede na vrsto primarnega vira so prikazani na Sliki 1.

Slika 1 : Delež subvencionirane proizvodnje el. energije v podporni shemi za leto 2014
Proizvodne
naprave
Proizvodne
SPTE na
naprave SPTE na
lesno
fosilna goriva
biomaso
29,9%
0,2%

Hidroelektrarne
17,3%
Elektrarne na
lesno biomaso
6,0%

Ostale
0,4%

Vetrne elektrarne
0,5%

Elektrarne na
komunalne
odpadke
2,4%
Sosežig biomase
4,8%

Sončne elektrarne
27,0%

Elektrarne na
bioplin
11,5%
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2015

Iz prikazanega je razvidno, da največji (29,9 %) delež subvencionirane proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE v
letu 2014 zavzemajo proizvodne naprave SPTE na fosilna goriva. Sledijo sončne elektrarne (27,0 %), hidroelektrarne
(17,3 %), elektrarne na bioplin (11,5 %), elektrarne na lesno biomaso (6,0 %) in elektrarne na komunalne odpadke (2,4
%).
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Pregled poročanih izplačil državnih pomoči upravičencem po mesecih ločeno za obe kodi namena (obnovljivi viri in
soproizvodnja) v koledarskem letu 2014 (od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014) prikazuje tabela 3.

Tabela 3: Izplačila iz sheme državne pomoči v koledarskem letu 2014 (EUR)
Namen
Namen
ID

3.125

3.124

Pomoč za tekoče
poslovanje
(obnovljivi viri
energije)

Število
poslovnih
subjektov

Mesec transakcije

2.250
1.654
2.240
2.242
1.303
2.260
2.206
2.208
2.008
2.195
5
91
39
57
53
2
69
77
79
80
73

Pomoč za tekoče
poslovanje
(soproizvodnja)

SKUPAJ
Vir podatkov: Ministrstvo za finance, aplikacija ISDP (2015).

December
November
Oktober
September
Avgust
Julij
Junij
Maj
April
Marec
Februar
Skupaj 2014
December
November
Oktober
September
Avgust
Julij
Junij
Maj
April
Marec
Skupaj 2014

Izplačila državne
pomoči (EUR)
10.442.623
4.351.334
9.481.096
14.728.333
4.978.803
14.738.826
10.962.127
10.181.709
6.743.214
7.988.799
306.320
94.903.184
4.491.228
360.173
821.185
1.340.883
212
1.932.684
3.060.416
5.501.759
7.329.709
11.843.277
36.681.525
131.584.709

Za subvencionirano proizvodnjo električne energije v letu 2014 je bilo v koledarskem v letu 2014 skupaj izplačano
131,6 mio EUR podpor, od tega 94,9 mio EUR za obnovljive vire energije (koda namena 3.125) in 36,7 mio EUR za
soproizvodnjo z visokim izkoristkom (koda namena 3.124).
4

Začetno in izhodiščno stanje

Podatki za leto 2014 izkazujejo subvencioniranje proizvodnje električne energije po prenovljeni podporni shemi. Za
začetno stanje je izbrano leto 2002, ki predstavlja leto začetka uveljavitve prvotne podporne sheme in izplačevanja
podpor. Za izhodiščno referenčno stanje pa je izbrano leto 2005, kot primerjalno leto iz AN-OVE.
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Ukrep/program

Podpora električni
energiji,proizvedeni
iz obnovljivih virov
energije in v obratih
za
soproizvodnjo
toplote
in
električne energije

Kratek opis

Cilji

25 % delež
OVE v bruto
končni rabi
energije do
leta 2020

Rezultati
(2013)

21,5 %

Cilji

39,3 % delež
rabe
električne
energije iz
OVE v bruto
končni rabi
energije do
leta 2020

Rezultati
(2013)

MS priglasitve SI

Matična
številka
priglasitve
EC

32,8 %

Izhodiščno
(ref) stanje
2005

Kazalniki
Količina
subvencionirane
proizvodnje
električne
energije iz OVE in
SPTE (GWh)

Izplačana
sredstva za
podpore
subvencionirane
proizvodnje
električne
energije iz OVE in
SPTE (EUR)

543,3 GWh

Začetno (ref)
stanje
2002

283,0 GWh

Izračun za
leto 2014

Uspešnost

1007,0
GWh

Odstotek
realizacije
plana 2014

905,9
GWh

90 %

102,2
mio EUR

Odstotek
realizacije
plana 2014
128 %

22,8 mio EUR

14,3 mio EUR

Naziv

0001-57153342005

Podpora električni energiji,proizvedeni iz obnovljivih
C 7/2005
virov energije in v obratih za soproizvodnjo toplote in
N354/2009 električne energije

0001-57153342005

Podpora električni energiji,proizvedeni iz obnovljivih
C 7/2005
virov energije in v obratih za soproizvodnjo toplote in
N354/2009 električne energije

130,8
mio EUR

Instrument
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Vložena
sredstva DP

Učinkovitost

Učinek

Opomba

˗ povečanje
subvencionirane
Pozitiven
proizvodnje električne
energije v 2014 za 13
% glede na leto 2013

Plan potrebnih
sredstev za
2014 (Borzen)

Odstotek
realizacije
plana 2014
90 %

144,7 mio EUR
Izplačana
sredstva v
2014 (Borzen)
130,8 mio EUR

Kategorija

Dajalec

˗ poraba sredstev v
okviru letnega plana
Borzen,
Pozitiven
˗ povečanje izplačil v
letu 2014 za 10 %
glede na leto 2013

Dodeljena
sredstva
2014

Ocena
2014

Dotacije

Pomoč za tekoče poslovanje
(obnovljivi viri energije);
MZI
Varstvo okolja

94, 9 mio
EUR

Uspešno
(4)

Dotacije

Pomoč za tekoče poslovanje
(soproizvodnja);
MZI
Varstvo okolja

36,7
mio EUR

Uspešno
(4)

5

Rezultati in uspešnost doseganja zastavljenih ciljev v letu 2014

V letu 2014 je bil dosežen naslednji rezultat glede na posamezen kazalnik:
1. Količina subvencionirane proizvodnje električne energije iz OVE je v letu 2014 znašala 905,9 GWh, kar pomeni 90
% doseganje zastavljenega vmesnega letnega cilja po AN-OVE. Subvencionirana proizvodnja električne energije v
2014 je bila za 13 % večja kot leta 2013.
2. Izplačana sredstva, ki se nanašajo na subvencionirano proizvodnjo v letu 2014 so znašala skupaj 130,8 mio EUR,
kar je za 10 % več kot leta 2013 in za 28 % več od zastavljenega povprečnega letnega cilja iz sheme državne
pomoči.

V okviru izpolnjevanja z Direktivo 2009/28/ES postavljenih srednjeročnih ciljev po AN-OVE podatki za leto 2013
kažejo:

skupni delež OVE v bruto končni rabi energije je znašal 21,5 %,

delež rabe električne energije iz OVE v bruto končni rabi energije je znašal 32,8 %.
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Cilj povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni porabi energije na 25 % do leta 2020 se izpolnjuje.
Razpoložljivi podatki za leto 2013 kažejo izpolnjevanje vmesnega z AN-OVE opredeljenega letnega cilja, saj je delež
skupne rabe končne energije iz OVE znašal 21,5 %. Načrtovana vrednost za leto 2013 je bila presežena za 2,0 odstotne
točke, glede na leto 2005 pa znaša presežek 5,5 odstotne točke. Do cilja v letu 2020 bo treba delež OVE povečati še za
3,5 odstotne točke.
Po sektorjih rabe energije se uspešno izpolnjuje cilj na področju rabe bruto končne energije iz OVE za ogrevanje in
hlajenje, medtem ko na področju rabe električne energije zaenkrat zaostajamo za predvideno dinamiko. Sektorski cilj
na področju elektroenergetike - delež rabe bruto končne energije iz OVE za električno energijo je v letu 2013 znašal
32,8 %, kar je za 0,9 odstotne točke manj od načrta v tem letu in za 6,5 odstotne točke manj od ciljnega 39,3
odstotnega deleža v letu 2020. V obdobju 2005 -2013 je bil dosežen napredek, saj se je delež električne energije iz OVE
povečal za 4,1 odstotne točke. V tem obodbju se je proizvodnja električne energije povečala za 13,6 %, raba bruto
končne energije pa zmanjšala za 1,1 %. Prva ocena za leto 2014 kaže, da zaostanka ni več, saj bo vrednost deleža OVE v
sektorju znašala 33,5 %.
6

Učinkovitost državne pomoči

Učinkovitost izplačevanja državne pomoči za podpore subvencionirane proizvodnje električne energije iz obnovljivih
virov in visoko učinkoviti soproizvodnji toplote in električne energije v letu 2014 ocenjujemo kot uspešne (ocena 4), saj
se nadaljuje trend povečanja proizvodnje električne energije iz OVE, ki prispeva k doseganju ciljnega deleža OVE v
končni porabi energije po AN-OVE.
Učinki podporne sheme so naslednji:
 proizvodnja električne energije naprav v podporni shemi je leta 2014 predstavljala 5,3 % celotne proizvodnje
električne energije,
 zaradi obratovanja naprav, ki so vključene v podporno shemo, je v letu 2014 znašal prihranek primarne energije
477 GWh, od tega so naprave na OVE prispevale 56 %, naprave na SPTE pa 44 % celotnega prihranka,
 prispevek podporne sheme k doseganju ciljnega deleža OVE v rabi bruto končne energije je v letu 2013 znašal 1,4
odstotne točke, preliminarna ocena za 2014 pa kaže povečanje deleža na 1,6 odstotne točke,
 ustvarja nova delovna mesta na področju OVE in SPTE. Za nove naprave, ki so bile zgrajene v obdobju 2010-2014
je bilo za obratovanje, vzdrževanje in oskrbo z gorivi ustvarjenih 270 novih delovnih mest. Za izdelavo, izgradnjo
in instalacijo teh naprav pa bilo ustavarjenih 7.314 enoletnih zaposlitev,
 omogoča nove investicije na področju OVE in SPTE. Skupna investicijska vrednost v shemo vključenih naprav OVE
in SPTE je v obdobju 2010-2014 ocenjena v skupni višini 648 mio EUR, od tega je največ investicij v sončne
elektrarne, ki predstavljajo 73 % vseh novih investicij,
19

Zadnji razpoložljivi podatki so za leto 2013, podatki za leto 2014 še niso na voljo.
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pomembno prispeva k doseganju podnebnih ciljev. Ocenjen skupni prihranek emisij TGP, dosežen z obratovanjem
naprav v podporni shemi je leta 2014 znašal 479 kt CO 2 ekv.

Učinkovitost delovanja sheme v letu 2014 ocenjujemo kot bolje kot v letu 2013, saj so se povprečni stroški za podpore
na enoto proizvedene električne energije v obdobju enega leta znižali za 2,2 %.
V letu 2014 je delež prispevka za spodbude OVE in SPTE v računu za električno energijo predstavljal:
20
 pri tipičnem gospodinjskem porabniku Dc 13 % končne maloprodajne cene,
21
 pri tipičnem industrijskem porabniku Ie 4,8 % končne maloprodajne cene.

Letni znesek izplačil za podpore OVE in SPTE je bil v letu 2014 za 10 % višji kot leta 2013 in za 28 % presega povprečne
letno načrtovane finančne okvirje, zastavljene v shemi državne pomoči.
7

Prenova sheme skladno z EZ-1

Podporna shema na segmentu električne energije ostaja ključni instrument za izpolnjevanje ciljev OVE, ki zasleduje
usmerjenost v nadaljnje povečanje proizvodnje električne energije iz OVE. Z novelo Energetskega zakona (EZ-1) v letu
2014 se uveljavlja ponovna prenova podporne sheme s ciljem obvladovanja stroškov.
Od leta 2015 se bodo znatno spremenili postopki in pogoji za nove vstope naprav v shemo, saj bodo le-ti omejeni s
kvotami, najboljši ponudniki pa izbrani na podlagi javnega poziva, ki bo tudi osnova za oblikovanje višine podpore.
V prihodnje bo nižji tudi zgornji prag moči naprav, ki lahko vstopajo v shemo:
 za proizvodne naprave na OVE bo meja 10 MW nazivne električne moči (izjema vetrne elektrarne z mejo 50
MW),
 za proizvodne naprave na SPTE bo meja 20 MW nazivne električne moči.

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
Shema v okviru katere se je dodeljevala pomoč: 0001-5028388-2003 »Nadomestilo za prevoze potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu«.
OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA DRŽAVNE POMOČI V LETU 2012
Obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
potniškem prometu skladno z zakonodajo izvaja prevoznik SŽ – Potniški promet, d.o.o.. Na podlagi določil
Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu (Uradni list RS št. 99/08) ter pogodbe med državo in prevoznikom, se
slednjemu izplačuje nadomestilo na opravljeni vlakovni kilometer (vlakovni kilometer je prevoz vlaka na razdalji
enega kilometra, v nadaljevanju vlkm) za pokrivanje dela stroškov opravljanja storitev notranjega in
čezmejnega regijskega železniškega potniškega prometa po veljavnem voznem redu in tarifni obveznosti. Višina
nadomestila za pokrivanje dela stroškov izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu ne presega razlike med:

zmnožkom opravljenih vlkm in tržne oz. ekonomske cene za vlkm ter

zmnožkom opravljenih vlkm in dosežene tarifne cene za vlkm.
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-ZDIU12), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS št. 96/2010, 4/2011, 45/2011, 22/2012,
37/2012), Zakona o železniškem prometu (Ur. l. RS št. 11/2011-UPB6), Zakon o družbi Slovenske železnice (Ur. l.
20
21

Standardni gospodinjski porabnik Dc: 3500 kWh letne porabe el. energije; predpostavka 11 kW priključna moč
Standardni industrijski porabnik Ie: 50.000 MWh letne porabe el. energije; predpostavka 10 MW priključna moč
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RS št. 106/2010, 43/2011, 40/2012-ZUJF) in 3. člena Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne
službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu (Ur. l. RS št. 99/08) je bila
med Vlado Republike Slovenije in Slovenskimi železnicami, d.o.o. sklenjena Pogodba št. 3/2010-2019 o izvajanju
obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2019.
V Aneksu št. 5 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da Slovenske železnice – Potniški Promet, d.o.o. v
obdobju od 01.01.2012 do 30.06.2012 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu opravijo 10,647 mio vlakovnih kilometrov v letu 2012 na območju
Republike Slovenije skladno s potrjenim voznim redom ter da naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od
1.1.2012 do 30.6.2012 v višini 4,2303760136 EUR (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju
Republike Slovenije, in sicer do višine 22.473.386,09 evrov.
V Aneksu št. 6 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo izvajanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v obdobju od 01.07.2012 do 31.12.2012 ovrednoteno
v višini 25.526.613,91 evra z DDV. Poleg tega je bilo opredeljeno, da SŽ-Potniški promet, d.o.o. opravijo 10,647
mio vlakovnih kilometrov v letu 2012 na območju Republike Slovenije skladno s potrjenim voznim redom
Naročnik je za obdobje od 1.7.2012 do 30.11.2012 namenil sredstva iz proračuna Republike Slovenije za leto
2012 v višini 21.789.272,07 evra. Za dela, opravljena v mesecu decembru 2012, ki so zapadla v plačilo v letu
2013 v višini 3.737.341,84 evra, sta bila obseg in način financiranja določena v dodatku k tej pogodbi. S
sklenitvijo Aneksa št. 6 se je izvajalcu priznalo nadomestilo v višini 4,5084434693 evra z DDV za opravljeni
vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije ter s tem določila nova pogodbena vrednost za
izvajanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
promet v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 v skupni višini 48.000.000,00 evrov
V Aneksu št. 7 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bil za izvajanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov
v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v obdobju od 01.07.2012 do 31.12.2012 določen
obseg sredstev za financiranje obveznosti iz naslova del, ki so zapadla v plačilo v letu 2013, v višini 3.737.341,84
evra.
Prevoznik je v letu 2012 za opravljanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu prepeljal 14,6 mio potnikov, kar je za 1.130 tisoč potnikov manj kot
v letu 2011. Potniki so potovali na povprečni razdalji 49,9km, in sicer:

13,8 mio potnikov v notranjem potniškem prometu, ki so potovali na povprečni razdalji 44,2 km ter

0,8 mio potnikov v čezmejnem regijskem prometu, ki so potovali na povprečni poti 140,9 km.

Slika 1: Prepeljani potniki v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 in vrednostjo po pogodbi
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Plan pogodbene vrednosti obsega dela vlakovnih kilometrov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu na območju Republike Slovenije za leto 2012 je bil izračunan na osnovi načrtovanega voznega reda
2011/2012 po sklepu AŽP št. 3752-7/2011 ZP 2 02004 z dne 06.12.2011 in je obsegal 10.646.690 vlakovnih
kilometrov. V notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu je bilo opravljenih 10.650.080 vlakovnih
kilometrov po realiziranem voznem redu 2011/2012, s čimer je prevoznik dosegel pogodbeno dinamiko.
Slika 2: Pregled realiziranih vlkm v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 in vrednostjo po pogodbi
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V strukturi notranjega potniškega prometa po segmentih predstavljajo mladi in odrasli še vedno največji delež,
kar znaša v letu 2012 67% vseh prepeljanih potnikov. Zaradi spremembe zakonodaje (Pravilnika o
subvencioniranju prevozov), ki velja od 27.8.2012, se je spremenila struktura pri mladih, in sicer je manj
posamičnih potovanj (za 18 %), medtem ko se je povečala uporaba mesečnih vozovnic (za 41,8 %).
Slika 3: Struktura prepeljanih potnikov v notranjem železniškem prometu
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V čezmejnem regijskem železniškem prometu je segmentacija izdelana po trgih oziroma po državah. V prevozu
potnikov je najmočneje zastopana Slovenija (odprava potnikov iz Slovenije); Hrvaška (HŽ) je drugi najmočnejši
trg. Sledita Avstrija (ÖBB) in Nemčija (DB) ter (SBB).
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Slika 4: Struktura prepeljanih potnikov v čezmejnem regijskem železniškem prometu
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V letu 2012 je bilo s pogodbo določeno, da zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
znašajo največ 2,4 minute na 100 vlakovnih kilometrov po krivdi izvajalca obvezne gospodarske javne službe.
Skupne zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu so znašale povprečno 2,0 minute
na 100 vlakovnih kilometrov ne glede na razlog povzročitve zamude.
Slika 5: Zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
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Povprečna zamuda

V letu 2012 je prevoznik prejel 202 pohvali ter 331 pritožb. Največ pohval se nanaša na ustrežljivost osebja na
postajah. Število pritožb je višje za kar 40,9% kot je bilo predvideno v kazalnikih, ki so sestavni del Poslovnega
načrta. Najbolj se je zvišalo število pritožb pri elementu vlak (kapaciteta, točnost, tehnične pomanjkljivosti),
nekaj pa je bilo tudi pritožb na vozni red, ustrežljivost osebja in storitve na postaji.
Pritožbe in pohvale se obravnavajo na šolanju vlakospremnega osebja, ki se izvaja v dveh ali štirih ciklusih na
leto, kjer se poleg pravilne odprave potnikov in novostih pri tarifah in voznih redih poučijo tudi o videzu,
urejenosti, komuniciranju in obvladovanju v konfliktnih situacijah.
V letu 2012 ni bilo izrednih dogodkov nastalih po krivdi izvajalca, ki se nanašajo na 10. člen Pogodbe št. 3/20102019 o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem
železniškem prometu.
V omenjenem letu je prevoznik beležil številne posodobitve na različnih področjih potniškega prometa.
Trženjske aktivnosti so potekale na treh področjih: promocije ponudb potovanja z vlakom, stiki z javnostmi in
trženje oglasnih površin. Aktivnosti so bile realizirane v okviru planiranih sredstev s ciljem obveščanja
obstoječih in potencialnih uporabnikov, spodbujanja k uporabi ponudb in storitev potniškega prometa,
utrjevanja pozitivne podobe podjetja pri uporabnikih in širši javnosti.
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Promocijske kampanje so potekale za najpomembnejše segmente uporabnikov s ciljem spodbujanja uporabe
vlaka v prostem času, potovanja na razne izlete, potovanja v zdravilišča, hotele, smučišča, itd. Poudarek je bil na
povezovanju s partnerji z namenom skupne promocije in ustvarjanja dodane vrednosti vozovnice. Pri tem so bili
vključeni različni komunikacijski kanali: promocija na dogodkih, klasično oglaševanje v lastnih in tujih medijih,
odnosi z javnostmi, sejmi, info točke, nagradne igre, itd.
Prevoznik je intenzivno tržil oglasne prostore na zunanjih površinah lokomotiv in motornih garnitur, oglasne
prostore v promocijskih publikacijah in spletne medije. V okviru 60-letnice Festivala Ljubljana je bila
organizirana posebna vožnja poslikanega vlaka iz Ljubljane do Kopra, kjer je bila tiskovna konferenca.
V skladu s tržnimi trendi je bil večji poudarek na spletnem trženju. Slednje je bilo do nedavnega namenjeno le
komuniciranju z mlajšo in aktivno populacijo, v zadnjem času pa se uporablja tudi pri doseganju starejših.
Prevoznik je intenzivno komuniciral z uporabniki Facebook strani Grem z vlakom in uvajal številne nagradne
igre s ciljem pridobiti nove uporabnike. Do konca leta 2012 je bilo preko tega socialnega omrežja o novostih in
zanimivosti s področja potniškega prometa večkrat tedensko obveščenih 28.400 ljubiteljev. Mesečno je
prevoznik na skoraj 14 tisoč naslovov pošiljal elektronske novice. Tudi spletna stran je bila zelo obiskana, obisk
pa iz meseca v mesec še narašča.
Ponudba potniškega prometa je bila predstavljena na pomembnejših prireditvah in sejmih, kjer je prevoznik
sodeloval s svojo informacijsko točko. Za prevoznika je najpomembnejša udeležba na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje in Študentski areni, ki sta med najbolj obiskanimi sejmi v Sloveniji. Skupaj z lokalnimi
skupnostmi, organizatorji kulturno-zabavnih, športnih in sejemskih prireditev je sodeloval na različnih
prireditvah v Sloveniji in tujini. Organizirali so prevoze za obiskovalce prireditev in prodajali vstopnice za
prireditve. V sodelovanju s Festivalom Ljubljana je bil uveden t.i. nočni vlak iz Ljubljane do Maribora, ki je bil
namenjen predvsem povratku obiskovalcev prireditev v Ljubljani. Prevoznik je z organizatorji prireditev v
Stožicah sodeloval pri skupni promociji prevoza z vlakom na prireditve in objavi svojega logotipa v reklamnem
gradivu organizatorjev. V zimski sezoni so bili v sodelovanju s smučarskimi centri organizirani transferji do
smučišč in ugodnejše cene smučarskih vozovnic za imetnike železniških vozovnic. V širši poletni sezoni je bila
zagotovljena dodatna ponudba kopalnih vlakov do Kopra; skozi vse leto pa je vozil kopalni vlak do Zdravilišča
Laško in Term Olimia v Podčetrtku, kjer so imeli potniki z vozovnico dodatne ugodnosti pri zdraviliških storitvah.
Z aktivnim trženjem se je povečalo tudi zanimanje za nakup vstopnic distributerja Eventim za koncerte in
prireditve.
Na področju razvoja je prevoznik v zadnjih letih beležil nekaj novosti, kar je vplivalo na boljšo kakovost storitev.
Nadaljevale so se aktivnosti razvoja prodajnih kanalov, a se je uvedba kartomatov na železniških postajah v
Ljubljani prestavila na kasnejše obdobje, saj bo razvoj prodajnih kanalov vozovnic javnega potniškega prometa
potekal v okviru upravljavca integriranega javnega potniškega prometa. Kljub temu so se konec leta 2012 začele
priprave na spletno prodajo vozovnic.
V letu 2012 je prevoznik nadaljeval s prenavljanjem dizel motornih garnitur 813, in sicer so bile prenovljene tri
garniture.
Po rezultatih ankete, ki jo izvaja prevoznik in kjer potniki z ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenjujejo
kakovost prevozne storitve, se je skupna povprečna ocena v primerjavi s preteklim letom nekoliko znižala in je
še vedno visoka. Skupna povprečna ocena znaša 3,69.
Potniki so slabše ocenili elemente postaj, vlaka in osebja, medtem ko so vozni red ocenili boljše. Osebje je po
mnenju potnikov še vedno najbolje ocenjen element kakovosti (4,32). Z najslabšimi ocenami so ocenjeni skoraj
vsi elementi kakovosti vlaka (3,54), razen hitrosti vlaka, kjer je povprečna ocena na lanskoletni ravni. Tako kot
pretekla leta so elementi kakovosti postaj najslabše ocenjeni element kakovosti (3,41). Kljub temu je prevoznik
dosegel ciljni delež dobrih, prav dobrih in odličnih ocen (t.j. 85%),, saj je ta po obstoječi anketi znašal 86,44% in
je nekoliko nižji v primerjavi s preteklim letom.
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Shema / individualna DP:

Ukrep/
program

Kratek opis
(max. dva do tri stavke)

Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu

Cilji (Plan):
Zagotovitev mobilnosti
prebivalstva v notranjem in
čezmejnem regijskem
železniškem prometu z
izvajanjem voznega reda, za
zadovoljevanje potreb in
pričakovanj uporabnikov
storitev javnega prevoza
potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem
železniškem prometu.

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v letu 2012
Št. sheme: 0001-5028388-2003

Kazalniki

Planirani
vlakovni
kilometri
(vlkm)

Izhodiščno
(referenčno)
leto
2011

Rezultati:
Realizirani
Zagotovitev prevoza potnikov vlakovnii
v notranjem in čezmejnem
kilometri
regijskem železniškem
(vlkm)
prometu, v obsegu kot ga
določa vozni red, za
zadovoljevanje potreb in
pričakovanj uporabnikov
storitev.
1

Učinek
(pozitiven/
Izračun za
Vložena sredstva
negativen/ ni
Uspešnost
Učinkovitost
Opomba
leto 2012
DP (EUR)
ga še
možno
določiti)
10,91 mio vlkm 10,65 mio 100,0% realizacija
48.000.000,00
V primerjavi z
Pozitiven. Prevoznik je v letu 2012
vlkm
vlkm glede na plan oz.
referenčnim letom 2011
pogodbeno količino vlkm
97,6% glede na
se je obseg vlkm pri
dosegel skladno s
referenčno leto 2011.
prevozu potnikov v
potrjenim voznim redom.
notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem
prometu zmanjšal za
2,4%, ob nominalno 0,8%
zmanjšanju nadomestila
iz proračunskih sredstev,
pri čemer je znašala
inflacija v letu 2012
1
2,7% .
Začetno
(referenčno)
stanje – vlkm
konec 2011)

10,65 mio
vlkm

48.000.000,00

vir: UMAR– dostopno na spletni strani http://www.umar.gov.si
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OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA DRŽAVNE POMOČI V LETU 2013
Obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
potniškem prometu skladno z zakonodajo izvaja prevoznik SŽ – Potniški promet, d.o.o.. Na podlagi določil
Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu (Uradni list RS št. 99/08) ter pogodbe med državo in prevoznikom, se
slednjemu izplačuje nadomestilo na opravljeni vlakovni kilometer (vlakovni kilometer je prevoz vlaka na razdalji
enega kilometra, v nadaljevanju vlkm) za pokrivanje dela stroškov opravljanja storitev notranjega in
čezmejnega regijskega železniškega potniškega prometa po veljavnem voznem redu in tarifni obveznosti. Višina
nadomestila za pokrivanje dela stroškov izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu ne presega finančno neto učinka izračunanega
skladno z metodologijo opredeljeno v 11. členu Uredbe.
Na podlagi Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10 in 43/11), je bila dne 1.9.2011, v
sodni register vpisana delitev družbe Slovenske železnice, d.o.o., in ustanovitev družbe SŽ – Potniški promet,
d.o.o., ki je univerzalni pravni naslednik in vstopa v pogodbeno razmerje, ki izhaja iz Pogodbe št. 3/2010-2019.
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-ZDIU12, 46/2013ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (Ur. l. RS št. 104/2012, 46/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 61/2013, 82/2013,111/2013-ZOPSPU-A) Zakona o
železniškem prometu (Ur. l. RS št. 11/2011-UPB6), Zakon o družbi Slovenske železnice (Ur. l. RS št. 106/2010,
43/2011, 40/2012-ZUJF) in 3. člena Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu (Ur. l. RS št. 99/08) je bila med Vlado
Republike Slovenije in Slovenskimi železnicami, d.o.o. sklenjena Pogodba št. 3/2010-2019 o izvajanju obvezne
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za
obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2019.
V Aneksu št. 8 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da Slovenske železnice – Potniški Promet, d.o.o. v
obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu v letu 2013 opravijo 10,344 mio vlakovnih kilometrov na območju
Republike Slovenije skladno s potrjenim voznim redom ter da naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od
01.01.2013 do 31.12.2013 v višini 4,4469385970 EUR (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na
območju Republike Slovenije, in sicer do višine 46.000.000,00 evrov, od tega 42.262.658,16 evrov v letu 2013 in
3.737.341,84 evrov v letu 2014.
V Aneksu št. 9 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je izvajanje v obdobju od 01.07.2013 do 31.12.2013 v okviru obvezne
javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu urejena
sprememba vrednosti stopenj davka na dodano vrednost, in sicer se stopnja davka obračunava in plačuje po
nižji stopnji 9,5% od davčne osnove od 01.07.2013.
Prevoznik je v letu 2013 za opravljanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu prepeljal 15,5 mio potnikov, kateri so potovali na povprečni razdalji
48,4 km, in sicer:

14,7 mio potnikov v notranjem potniškem prometu, ki so potovali na povprečni razdalji 43,0 km ter

0,8 mio potnikov v čezmejnem regijskem prometu, ki so potovali na povprečni poti 142,7 km.
Slika 4: Prepeljani potniki v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 in vrednostjo po pogodbi

Potniki - Notranji in
Čezmejni regijski promet

Realizacija 2013
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Plan pogodbene vrednosti obsega dela vlakovnih kilometrov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu na območju Republike Slovenije za leto 2013 je bil izračunan na osnovi načrtovanega voznega reda
2012/2013 po soglasju Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 3750-2/2012/2-00811233 z dne 23.11.2012 in
je obsegal 10.344.195 vlakovnih kilometrov. Dne 23.5.2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo
soglasje št. 3750-2/2012/22-00711233 za medletno spremembo voznega reda za dve vlakovni poti za vlak 1472
in 1473 v čezmejnem regijskem prometu. Medletna sprememba je vezana na ponovno vzpostavitev dela
ukinjenih vlakovnih povezav med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. S tem se je povečal obseg
vlakovnih kilometrov na 10.347.035. V notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu je bilo
opravljenih 10.189.636 vlakovnih kilometrov po realiziranem voznem redu 2012/2013, s čimer prevoznik ni
dosegel pogodbene dinamike in je za 4,3% manj kot v letu 2012.
Razlika med načrtovanimi in realiziranimi vlkm je nastala predvsem v decembru 2013. Glavni vzrok je v tem, da
je prevoznik za december 2013 lahko podal le oceno vlkm (kar je tudi navedeno v opombi plana), saj so bili
podatki, ki bi omogočali natančno ocenitev vlkm za obdobje od 15.12.-31.12.2013 znani šele v mesecu
novembru 2013, plan vlkm 2013 pa so oddali v mesecu novembru 2012. Pri oceni so bile upoštevane nekatere
vlakovne poti, ki so jih čez leto dni pri naročanju opustili ali ponudbo drugače optimirali. Do nekaterih
odstopanj je prišlo tudi pri prenosu oziroma prilagoditvi baze vlakovnih poti med letoma 2012 in 2013.

Slika 5: Pregled realiziranih vlkm v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 in vrednostjo po pogodbi

vlakovni km

Grafični prikaz obsega dela za mesec JANUAR - DECEMBER 2013

Realizacija 2013

Realizacija 2012

Pogodbena vrednost

V strukturi notranjega potniškega prometa po segmentih predstavljajo mladi in odrasli še vedno največji delež,
kar znaša v letu 2013 72,4% vseh prepeljanih potnikov.
Slika 6: Struktura prepeljanih potnikov v notranjem železniškem prometu

Potniki
Series1; Abonentske
šolske vozovnice;
6.863.180; 46,9%

Series1; Redna cena;
2.936.458; 20,0%

Series1; Popust 20%;
4.576; 0,0%

Series1; Popust 30%;
704.338; 4,8%
Series1; Popust 40%;
24.309; 0,2%
Series1; Popust 50%;
184.166; 1,3%
Series1; Popust 75%;
42.233; 0,3%
Series1; Popust 90%;
76.554; 0,5%

Series1; Abonentske
splošne vozovnice;
3.551.168; 24,2%

Popust 100%
0,9%
Series1; Vozovnice po
pavšalni ceni; 135.500;
0,9%

V čezmejnem regijskem železniškem prometu je segmentacija izdelana po trgih oziroma po državah. V prevozu
potnikov je najmočneje zastopana Slovenija (odprava potnikov iz Slovenije), Hrvaška (HŽ) je drugi najmočnejši
trg, ki je v primerjavi z letom 2012 padel zaradi ukinitev obmejnih vlakov in vlakov v čezmejnem regijskem
prometu. Sledijo Avstrija (ÖBB), Nemčija (DB) ter Švica (SBB).

230

Slika 4: Struktura prepeljanih potnikov v čezmejnem regijskem železniškem prometu
Prepeljani potniki - delež uprav
Series1; SŽ;
191.885; 23%

Series1; Ostalo;
287.598; 35%

Series1; HŽ;
122.545; 15%

Series1
; ČD;
4.343;
1% MAV;
Series1;
4.932; 1%
Series1; FS; 7.079;
Series1; ŽS; 8.735; 1%
1%

Series1; OBB;
86.035; 10%

Series1; DB;
84.545; 10%

Series1; SBB;
28.144; 3%

V letu 2013 je bilo s pogodbo določeno, da zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
znašajo največ 2,4 minute na 100 vlakovnih kilometrov po krivdi izvajalca obvezne gospodarske javne službe.
Skupne zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu so bile realizirane povprečno 2,8
minute na 100 vlakovnih kilometrov ne glede na razlog povzročitve zamude. Glede na navedene vzroke,
odgovornost in strukturo zamud ter ocene točnosti vlakov za prevoz potnikov ocenjujemo, da ne presegamo
dogovorjenih kriterijev iz 6. člena Pogodbe št. 3/2010-2019 in da nismo subjektivno odgovorni za prekoračitev
zamud.

Slika 5: Zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu

minut

ZAMUDE

Realizacija

Pogodbena vrednost

V letu 2013 je prevoznik prejel 180 pohvali ter 300 pritožb. Največ pohval se nanaša na element »Ustrežljivost
osebja na postajah in na vlaku«. Število pritožb je višje za kar 25,0% kot je bilo predvideno v kazalnikih, ki so
sestavni del Poslovnega načrta. Največ se je zvišalo število pritožb pri elementu vlak (kapaciteta, točnost,
tehnične pomanjkljivosti), nekaj pa tudi na vozni red in žal tudi ustrežljivost osebja na postaji in vlaku ter
storitve na postaji.
Pritožbe in pohvale se obravnavajo na šolanju vlakospremnega osebja, ki se izvaja v dveh ali štirih ciklusih na
leto, kjer se poleg pravilne odprave potnikov in novostih pri tarifah in voznih redih poučijo tudi o videzu,
urejenosti, komuniciranju in obvladovanju v konfliktnih situacijah.
Več pritožb je tudi zaradi ozaveščanja potnikov o Pravicah potnika tako na postajah, vlakih in internetni strani.
V letu 2013 ni bilo izrednih dogodkov nastalih po krivdi izvajalca, ki se nanašajo na 10. člen pogodbe št. 3/20102019 o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem
železniškem prometu.
V notranjem prometu je bil poudarek na prodajno promocijskih aktivnostih za pospeševanja prodaje različnim
skupinam potnikov, predvsem po rednih ponudbah. Prevoznik je intenzivneje promoviral potovanja z vlakom za
starejšo populacijo in potovanja mladih ter družin ob koncih tedna, izven prometnih konic s ponudbo Turist
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vikend. V strukturi potnikov prevladujejo prevozi dnevni migrantov in med njimi prevozi dijakov in študentov. Ti
so uporabljali subvencionirano mesečno vozovnico po enotni ceni za vse javne prevoznike, ki je bila uveljavljena
v šolskem letu 2012/2013. Nova ponudba je izredno povečala zanimanje in obseg prevozov z vlaki, saj se je
število prepeljanih potnikov s šolskimi abonentskimi vozovnicami povečalo za 35,6 % v primerjavi z letom 2012.
Vsako leto bolj pa se povečuje tudi uporaba splošnih abonentskih vozovnic, in sicer se je delež uporabnikov teh
vozovnic povečal za dobro desetino.
Ponudba potniškega prometa je bila predstavljena na pomembnejših prireditvah in sejmih, kjer je prevoznik
imel svojo stojnico z informacijsko točko. Za obiskovalce so bili še posebej zanimivi, ko so se predstavljali z
napihljivim vlakcem. Na sejmih so poleg predstavitve aktualnih ponudb ključnim segmentom, prodajali tudi
kartice ugodnosti za mlade, starejše in družine. V letu 2013 je bila najpomembnejša udeležba na Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju, Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Študentski areni, ter Otroškem bazarju, ki so
vsako leto zelo dobro obiskani.
Z dodatno ponudbo in posebnimi vlaki ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, organizatorji kulturnozabavnih, športnih in sejemskih prireditev so sodelovali pri prevozu obiskovalcev prireditev v Sloveniji in tujini.
Med pomembnejšimi je bilo sodelovanje v okviru Evropskega košarkaškega prvenstva, kjer so obiskovalcem te
prireditve in novinarjem omogočali prevoz do prizorišč po polovični ceni. Tako imenovani nočni vlak je za
obiskovalce prireditev v Mariboru, Celju in Ljubljani vozil tako v poletni sezoni, kot v decembrskem času. V
zimski sezoni so v sodelovanju s smučarskimi centri nudili transferje do smučišč in ugodnejše cene smučarskih
vozovnic za imetnike železniških vozovnic. Razširili so ponudbo pogodbenih partnerskih sodelovanj, in sicer je
prevoznik na podlagi železniških vozovnic omogočil popuste pri partnerskih storitvah, kot so: storitve v
kopališčih in zdraviliščih, nočitve v hostlih, hotelih, nakup knjig, itd. V širši poletni sezoni je bila zagotovljena
dodatna ponudba kopalnih vlakov do Kopra. Celo leto je vozil kopalni vlak do zdravilišča in Wellness centra
Thermana Laško in Terme Olimia v Podčetrtku.
V letu 2013 so nadaljevali z aktivnim trženjem in promocijo ponudb potovanja z vlakom, s stiki z javnostmi in s
trženjem oglasnih površin. Aktivnosti so bile realizirane v okviru planiranih sredstev s ciljem obveščanja
obstoječih in potencialnih uporabnikov, spodbujanja k uporabi ponudb in storitev potniškega prometa,
utrjevanja pozitivne podobe podjetja pri uporabnikih in širši javnosti. Promocijske kampanje so potekale za
najpomembnejše segmente uporabnikov s ciljem spodbujanja uporabe vlaka za vsakodnevna potovanja in
potovanja v prostem času: potovanja na razne izlete, potovanja v zdravilišča, hotele, smučišča, itd. V decembru
je bila promocija usmerjena na pospeševanje potovanj v Evropska mesta in potovanja z vlakom v praznična
mesta po Sloveniji, kjer so pretežno ciljali na družine in skupine otrok. Poleg tega so sodelovali tudi pri
organizaciji voženj Božičkovega muzejskega vlaka za otroke železničarjev.
S partnerji so se povezovali pri skupni promociji in ustvarjanjem dodane vrednosti vozovnice. Pri tem so bili
vključeni različni komunikacijski kanali kot so: promocija na dogodkih, klasično oglaševanje v lastnih in tujih
medijih, sejmi, informacijske točke, nagradne igre, itd. Za potrebe promocije storitev potniškega prometa na
sejmih in prireditvah je bila izdelana nova podoba promocijsko informacijske točke. Poleg tega so izdali kratko
brošuro, kjer so predstavljene ponudbe notranjega in mednarodnega prometa.
Intenzivno so tržili vse oglasne površine: prostore na zunanjih površinah lokomotiv in motornih garnitur, oglasni
prostor v promocijskih publikacijah in spletne medije. Popularnost lastnih oglasnih površin so izkoristili tudi za
kompenzacije s tujimi oglasnimi površinami – mediji in s tem dosegli širšo medijsko pojavnost. Ob otvoritvi
sezone prireditev v okviru Festivala Ljubljana je bila organizirana posebna vožnja poslikanega vlaka iz Ljubljane
do Krškega z avtobusnim prevozom do Kostanjevice ob Krki, kjer je bila tiskovna konferenca.
V skladu s tržnimi trendi je bil večji poudarek na spletnem trženju in spletni promociji, ki je bila do nedavnega
popularna le za komuniciranje z mlajšo in aktivno populacijo, čedalje več pa se uporablja tudi pri doseganju
starejših. Intenzivno so komunicirali z uporabniki Facebook strani Grem z vlakom, kjer so konec leta 2013
beležili več kot 31 tisoč obiskovalcev. Na Facebook strani so uvajali nagradne igre s ciljem pridobiti nove
uporabnike in obdržati obstoječe. Z namenom obveščanja o aktualnih ponudbah so na skoraj 14 tisoč naslovov
pošiljali elektronske novice. Tudi spletna stran je bila zelo obiskana. Tako so decembra beležili 238 tisoč
različnih obiskovalcev (google analytics). Meritve obiskanosti spletne strani se spremlja tudi na Slovenski
oglaševalski zbornici v okviru projekta MOSS, kjer je SŽ uvrščena na relativno visoko mesto, kar so tudi
izkoriščali v tržne namene.
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Slika 7: Povprečne ocene v obdobju od 2001 do 2013

Povprečna ocena

Pregled povprečnih ocen v obdobju 2001 - 2013

Prevoznik z anketo kakovosti, ki jo izvaja vsako leto, ugotavlja uspešnost uvajanja novosti in sprememb pri
izboljšanju storitev, ki vplivajo na večjo kakovost storitev in zadovoljstvo potnikov. Rezultati ankete kakovosti
storitev v potniškem prometu za leto 2013 prikazujejo, da je kakovost storitev potniškega prometa še vedno na
relativno visoki ravni, saj povprečna ocena znaša 3,68. Ta je sicer nekoliko nižja kot leta 2012, ko je povprečna
ocena znašala 3,69, a še vedno relativno visoka v zadnjih desetih letih.
Potniki so od vseh elementov kakovosti najbolje ocenili osebje, saj je povprečna ocena najvišja od vseh ocen in
znaša 4,35. Videz in čistoča postaj ter storitve na postajah so se po mnenju potnikov izboljšale, kar prikazuje
višja povprečna ocena (3,44). Z nekoliko slabšimi ocenami je ocenjen vozni red, in sicer je povprečna ocena
(3,50) nižja kot preteklo leto. Potniki menijo, da se je točnost in hitrost vlakov poslabšala. Večje zamude se
pojavljajo pri mednarodnih vlakih pri samem vstopu v Slovenijo, zato na te zamude prevoznik ne more vplivati.
Razlogi za poslabšanje so predvsem zaradi povečanega obsega vzdrževalnih delih na infrastrukturi, kar
posledično vpliva na povečanje zamud in zmanjšanje hitrosti vlakov. Prevoznik se zaveda, da bo vzdrževalnih
del na zastarani infrastrukturi čedalje več, zato se bo trudil, da bodo nezadovoljstvo uporabnikov zmanjšali s
pravočasnim obveščanjem. Za razliko od točnosti in hitrosti vlakov pa so se po mnenju potnikov videz in
urejenost vlaka ter udobje na vlaku izboljšali.
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Shema / individualna DP:

Ukrep/
program

Kratek opis
(max. dva do tri stavke)

Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu

Cilji (Plan):
Zagotovitev mobilnosti
prebivalstva v notranjem in
čezmejnem regijskem
železniškem prometu z
izvajanjem voznega reda, za
zadovoljevanje potreb in
pričakovanj uporabnikov
storitev javnega prevoza
potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem
železniškem prometu.

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v letu 2013
Št. sheme: 0001-5028388-2003

Kazalniki

Planirani
vlakovni
kilometri
(vlkm)

Izhodiščno
(referenčno)
leto
2012

Rezultati:
Realizirani
Zagotovitev prevoza potnikov vlakovni
v notranjem in čezmejnem
kilometri
regijskem železniškem
(vlkm)
prometu, v obsegu kot ga
določa vozni red, za
zadovoljevanje potreb in
pričakovanj uporabnikov
storitev.
1

Začetno
(referenčno)
stanje – vlkm
konec 2012)

Izračun za
leto 2013

Uspešnost

Vložena sredstva
DP (EUR)

10,65 mio vlkm 10,35 mio 98,5% realizacija vlkm 46.000.000,00
vlkm
glede na plan oz.
95,7% glede na
referenčno leto 2012.

10,19 mio
vlkm

45.312.685,62

vir: UMAR– dostopno na spletni strani http://www.umar.gov.si
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Učinkovitost

V primerjavi z
referenčnim letom 2012
se je obseg vlkm pri
prevozu potnikov v
notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem
prometu zmanjšal za
4,3%, ob nominalno 4,2%
zmanjšanju nadomestila
iz proračunskih sredstev,
pri čemer je znašala
inflacija v letu 2013
1
0,7% .

Učinek
(pozitiven/
negativen/ ni
Opomba
ga še
možno
določiti)
Pozitiven. Prevoznik v letu 2013 ni
dosegel pogodbeno
količino vlkm skladno s
potrjenim voznim redom.
Razlika med načrtovanimi
in realiziranimi vlkm je
nastala predvsem v
mesecu decembru 2013.
Glavni vzrok je v tem, da je
prevoznik za december
2013 podal oceno vlkm
(kar je tudi navedel v
opombi plana), saj so bili
podatki za natančno
ocenitev vlkm znani šele v
mesecu novembru 2013,
plan vlkm pa je oddal v
mesecu novembru 2012.

OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA DRŽAVNE POMOČI V LETU 2014
Obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
potniškem prometu skladno z zakonodajo izvaja prevoznik SŽ – Potniški promet, d.o.o.. Na podlagi določil
Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu (Uradni list RS št. 99/08) ter pogodbe med državo in prevoznikom, se
slednjemu izplačuje nadomestilo na opravljeni vlakovni kilometer (vlakovni kilometer je prevoz vlaka na razdalji
enega kilometra, v nadaljevanju vlkm) za pokrivanje dela stroškov opravljanja storitev notranjega in
čezmejnega regijskega železniškega potniškega prometa po veljavnem voznem redu in tarifni obveznosti. Višina
nadomestila za pokrivanje dela stroškov izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu ne presega finančno neto učinka izračunanega
skladno z metodologijo opredeljeno v 11. členu Uredbe.
Na podlagi Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10 in 43/11), je bila dne 1.9.2011, v
sodni register vpisana delitev družbe Slovenske železnice, d.o.o., in ustanovitev družbe SŽ – Potniški promet,
d.o.o., ki je univerzalni pravni naslednik in vstopa v pogodbeno razmerje, ki izhaja iz Pogodbe št. 3/2010-2019.
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-ZDIU12, 46/2013ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014
in 2015 (Ur. l. RS št. 101/2013, 38/2014, 84/2014, 95/2014-ZUJF-C, 95/2014, 14/2015), Zakona o železniškem
prometu (Ur. l. RS št. 11/2011-UPB6), Zakon o družbi Slovenske železnice (Ur. l. RS št. 106/2010, 43/2011,
40/2012-ZUJF) in 3. člena Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu (Ur. l. RS št. 99/08) je bila med Vlado Republike
Slovenije in Slovenskimi železnicami, d.o.o. sklenjena Pogodba št. 3/2010-2019 o izvajanju obvezne
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za
obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2019.
V Aneksu št. 10 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da SŽ – Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od
01.01.2014 do 31.01.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu opravijo 893.480 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije skladno
s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.01.2014 do 31.01.2014 v višini
4,5834822633 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in sicer do
višine 4.095.249,73 evrov z DDV.
V Aneksu št. 11 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da SŽ – Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od
01.02.2014 do 31.03.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu opravijo 1.678.009 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije
skladno s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.02.2014 do 31.03.2014 v
višini 4,5806879403 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in
sicer do višine 7.686.435,59 evrov z DDV.
V Aneksu št. 12 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da SŽ – Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od
01.04.2014 do 31.05.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu opravijo 1.714.461 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije
skladno s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.04.2014 do 31.05.2014 v
višini 4,5770874345 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in
sicer do višine 7.847.237,90 evrov z DDV.
V Aneksu št. 13 k Pogodbi št. 3/2010-2019 za obdobje od 01.06.2014 do 30.06.2014 je bilo opredeljeno, da SŽ –
Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od 01.06.2014 do 31.12.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v opravijo 6.064.976 vlakovnih kilometrov
na območju Republike Slovenije skladno s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu od 01.06.2014 do 31.12.2014 v višini 4,2344975330 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer
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(vlkm) na območju Republike Slovenije, in sicer do višine 25.682.125,91 evrov z DDV, od tega za junij 2014 v
višini 3.706.643,23 evrov z DDV.
Glede na finančni neto učinek bo naročnik za plačilo nadomestila za izvajanje OGJS v obdobju od 01.01.2014 do
31.12.2014 zagotovil sredstva v višini 41.379.953,55 evrov brez DDV in je izvajalec upravičen do plačila
nadomestila za vsak opravljeni vlakovni kilometer v višini največ 4,5780919504 evrov oz. največ v višini
45.311.049,13 evrov z DDV za vse opravljene vlakovne kilometre v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
V Aneksu št. 14 k Pogodbi št. 3/2010-2019 za obdobje od 01.07.2014 do 31.08.2014 je bilo opredeljeno, da SŽ –
Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od 01.06.2014 do 31.12.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v obdobju od 01.06.2014 do 31.12.2014
opravijo 6.064.976 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije skladno s potrjenim voznim redom.
Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.07.2014 do 31.08.2014 v višini 4,2344975330 evrov (z DDV)
na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in sicer do višine 7.413.286,46 evrov z
DDV.
Glede na finančni neto učinek bo naročnik za plačilo nadomestila za izvajanje OGJS v obdobju od 01.01.2014 do
31.12.2014 zagotovil sredstva v višini 41.379.953,55 evrov brez DDV in je izvajalec upravičen do plačila
nadomestila za vsak opravljeni vlakovni kilometer v višini največ 4,5780919504 evrov oz. največ v višini
45.311.049,13 evrov z DDV za vse opravljene vlakovne kilometre v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
V Aneksu št. 15 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da SŽ – Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od
01.09.2014 do 30.09.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu opravijo 895.384 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije skladno
s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.09.2014 do 30.09.2014 v višini
4,1397246656 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in sicer do
višine 3.706.643,23 evrov z DDV.
Glede na finančni neto učinek bo naročnik za plačilo nadomestila za izvajanje OGJS v obdobju od 01.01.2014 do
31.12.2014 zagotovil sredstva v višini 41.379.953,55 evrov brez DDV in je izvajalec upravičen do plačila
nadomestila za vsak opravljeni vlakovni kilometer v višini največ 4,5780919504 evrov oz. največ v višini
45.311.049,13 evrov z DDV za vse opravljene vlakovne kilometre v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.

V Aneksu št. 16 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da SŽ – Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od
01.10.2014 do 31.10.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu opravijo 886.863 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije skladno
s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.09.2014 do 30.09.2014 v višini
4,1794992349 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in sicer do
višine 3.706.643,23 evrov z DDV.
Glede na finančni neto učinek bo naročnik za plačilo nadomestila za izvajanje OGJS v obdobju od 01.01.2014 do
31.12.2014 zagotovil sredstva v višini 41.379.953,55 evrov brez DDV in je izvajalec upravičen do plačila
nadomestila za vsak opravljeni vlakovni kilometer v višini največ 4,5780919504 evrov oz. največ v višini
45.311.049,13 evrov z DDV za vse opravljene vlakovne kilometre v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
V Aneksu št. 17 k Pogodbi št. 3/2010-2019 je bilo opredeljeno, da SŽ – Potniški Promet, d.o.o. v obdobju od
01.11.2014 do 31.12.2014 v okviru javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem
regijskem železniškem prometu opravijo 1.684.403 vlakovnih kilometrov na območju Republike Slovenije
skladno s potrjenim voznim redom. Naročnik zagotovi sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu od 01.09.2014 do 30.09.2014 v
višini 4,2441801398 evrov (z DDV) na opravljeni vlakovni kilometer (vlkm) na območju Republike Slovenije, in
sicer do višine 7.148.909,76 evrov z DDV.
Glede na finančni neto učinek bo naročnik za plačilo nadomestila za izvajanje OGJS v obdobju od 01.01.2014 do
31.12.2014 zagotovil sredstva v višini 41.379.953,55 evrov brez DDV in je izvajalec upravičen do plačila
nadomestila za vsak opravljeni vlakovni kilometer v višini največ 4,5780919504 evrov oz. največ v višini
45.311.049,13 evrov z DDV za vse opravljene vlakovne kilometre v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
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Realizacija opravljanja obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem potniškem
prometu v letu 2014 je bila 10,36 mio vlakovnih kilometrov, s čemer je prevoznik dosegel pogodbeno vrednost
po potrjenem voznem redu.
Prevoznik je v letu 2014 za opravljanje obvezne javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu prepeljal 14,2 mio potnikov, kateri so potovali na povprečni razdalji
48,4 km, in sicer:

13,4 mio potnikov v notranjem potniškem prometu, ki so potovali na povprečni razdalji 43,0 km ter

0,8 mio potnikov v čezmejnem regijskem prometu, ki so potovali na povprečni poti 144,8 km.

Slika 7: Prepeljani potniki v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 in vrednostjo po pogodbi
Potniki - Notranji in Čezmejni regijski
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Plan pogodbene vrednosti obsega dela vlakovnih kilometrov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu na območju Republike Slovenije za leto 2014 je bil izračunan na osnovi načrtovanega voznega reda
2013/2014 po soglasju Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 3750-1/2013/2-00711233 z dne 28.11.2013 in
je obsegal 10.338.753 vlakovnih kilometrov. Dne 18.3.2014 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo
soglasje št. 3750-1/2013/6-00711233 za uveljavitev drugih medletnih sprememb voznega reda omrežja skladno
s točko 4.4.6 Programa omrežja RS 2014. Medletna sprememba je vezana na potrebe prebivalstva (notranji
železniški promet) in se nanaša na lokalni potniški vlak št. 3207 na relaciji Ljubljana – Ivančna Gorica. S tem se je
povečal obseg vlakovnih kilometrov na 10.350.926. V notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
je bilo opravljenih 10.358.632 vlakovnih kilometrov po realiziranem voznem redu 2013/2014, kar je za 1,7% več
kot v letu 2013.
Slika 8: Pregled realiziranih vlkm v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 in vrednostjo po pogodbi
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Avgust September Oktober NovemberDecember
Pogodbena vrednost

V strukturi notranjega potniškega prometa po segmentih predstavljajo mladi in odrasli še vedno največji delež,
kar znaša v letu 2014 73% vseh prepeljanih potnikov.
Slika 9: Struktura prepeljanih potnikov v notranjem železniškem prometu

V čezmejnem regijskem železniškem prometu je segmentacija izdelana po trgih oziroma po državah. V prevozu
potnikov je najmočneje zastopana Slovenija (odprava potnikov iz Slovenije), Hrvaška (HŽ) je drugi najmočnejši
trg, ki je v primerjavi z letom 2013 padel zaradi manj vlakovnih povezav. Sledijo Avstrija (ÖBB), Nemčija (DB) in
Švica (SBB).
Slika 4: Struktura prepeljanih potnikov v čezmejnem regijskem železniškem prometu

V letu 2014 je bilo s pogodbo določeno, da zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
znašajo največ 2,4 minute na 100 vlakovnih kilometrov po krivdi izvajalca obvezne gospodarske javne službe.
Skupne zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu so bile realizirane povprečno 4,8
minute na 100 vlakovnih kilometrov ne glede na razlog povzročitve zamude.
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Zamude so večje od načrtovanih predvsem zaradi žleda v februarju in poškodovane javne železniške
infrastrukture, kar še vedno vpliva na organizacijo prometa na primorskem delu prog.
Glede na navedene vzroke, odgovornost in strukturo zamud ter ocene točnosti vlakov za prevoz potnikov
prevoznik ocenjuje, da ne presega dogovorjenih kriterijev iz 6. člena Pogodbe št. 3/2010-2019 in da ni
subjektivno odgovoren za prekoračitev zamud.
Slika 5: Zamude v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
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V letu 2014 je prevoznik prejel 210 pohval ter 386 pritožb. Največ pohval se nanaša na element »Ustrežljivost
osebja na postajah in na vlaku«. Število pritožb je za 5 % višje kot je bilo predvideno v kazalnikih, ki so sestavni
del Poslovnega načrta. Največ se je zvišalo število pritožb pri elementu vlak (točnost, kapaciteta, teh.
pomanjkljivosti), kar je posledica žledu, nekaj pa tudi pri elementu vozni red in žal tudi pri elementu osebje
(odprava potnikov na postaji in v vlaku) ter pri elementu postaja (storitve na postaji).
Pritožbe in pohvale se obravnavajo na šolanju vlakospremnega osebja, ki se izvaja v dveh ali štirih ciklusih na
leto, kjer se poleg pravilne odprave potnikov in novostih pri tarifah in voznih redih poučijo tudi o videzu,
urejenosti, komuniciranju in obvladovanju v konfliktnih situacijah.
V letu 2014 ni bilo izrednih dogodkov nastalih po krivdi izvajalca, ki se nanašajo na 10. člen pogodbe št. 3/20102019 o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem
železniškem prometu.
Na trgu javnega potniškega prometa v Sloveniji železniški potniški promet opravlja SŽ-Potniški promet, d. o. o..
Konkurenco prevozom z vlakom v notranjem prometu predstavlja osebni in javni cestni promet, v
mednarodnem prometu pa nizkocenovne letalske družbe. V letu 2014 je na trgu javnih prevoznikov delež
železniškega prometa znašal 29,6 %. Obseg dela v železniškem potniškem prometu je manjši zaradi zapor
proge, in sicer so februarske izredne vremenske razmere povzročile zaprtje primorske proge za železniški
promet. To pa je vodilo v spremenjeno organizacijo prometa, kar je vplivalo na slabšo kakovost prevozne
storitve in s tem zmanjšanje števila potnikov na tej relaciji.
V voznorednem obdobju od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 so bile v mednarodnem prometu zagotovljene
povezave z vsemi večjimi mesti v bližnjih državah (Gradec, Dunaj, Salzburg, Innsbruck, München, Frankfurt,
Zürich, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Reka). V širši poletni sezoni so vozili sezonski vlaki od Ljubljane do Pulja.
Zagotovljene so bile povezave (z enim prestopanjem) do evropskih prestolnic, kot so: Bruselj, Amsterdam,
Ženeva, Pariz, Hamburg, Berlin, Kopenhagen, Praga, Varšava, Sarajevo, Skopje, Sofija in Istanbul. Zaradi ukinitve
vlakovnih povezav z Italijo so bile potnikom predstavljene druge možnosti potovanja v Italijo, kot na primer
vlakom do Beljaka ali Kopra, nato pa z avtobusom do Italije. V poletni sezoni je vozil dvakrat tedensko nočni
vlak Budimpešta – Koper – Budimpešta in v sodelovanju s podjetjem EETC iz Nizozemske enkrat tedensko
avtovlak na relaciji Hertogenbosch – Ljubljana – Koper in obratno. V okviru vlaka iz Budimpešte je dvakrat
tedensko vozil celo ruski spalnik na relaciji Moskva – Koper.
Za potovanja v čezmejnem regijskem prometu so tudi v letu 2014 veljale ponudbe po splošni mednarodni tarifi
in dodatne ponudbe na podlagi bilateralnih in multilateralnih dogovorov z drugimi železniškimi upravami in
železniškimi prevozniki, ki so veljale za določene relacije, termine, vlake in segmente uporabnikov. Tako so
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imele skupine mladih do 20 let za poti v Avstrijo, Hrvaško in Srbijo 70 % popusta, mladi do 26 let ter upokojenci
in starejši pa 25 % popust za vse mednarodne relacije v Evropi na podlagi SŽ-kartice ugodnosti. Posebno
prepoznavne so ponudbe nizkocenovnih potovanj s cenami od 19 evrov, ki imajo omejene kontingente za
določene vlake in termine do Beograda, Budimpešte, Dunaja, Gradca, Salzburga, Züricha, Münchna, Frankfurta
ter Pulja. Pomemben delež so imela turistična potovanja na podlagi vozovnic InterRail (za potnike iz evropskih
držav) in EURAIL za potnike izven Evrope. Ti so pretežno iz ZDA, Japonske, Južne Koreje, Kitajske in Indije.
Več promocije je bilo namenjeno pomembnemu segmentu agencijske prodaje za tuje železniške prevoznike za
posamezne relacije in vlake v Evropskih državah. V letu 2014 je bilo v sodelovanju s tujimi operaterji in s
slovenskimi turističnimi agencijami organiziranih več prevozov posebnih vlakov tako iz tujine v Slovenijo
oziroma v tranzitu, kot tudi iz Slovenije v tujino.
V notranjem prometu je bil poudarek na prodajno promocijskih aktivnostih za pospeševanja prodaje različnim
skupinam potnikov, predvsem po rednih ponudbah. Intenzivneje so promovirali potovanja z vlakom za starejšo
populacijo in potovanja mladih ter družin ob koncih tedna, izven prometnih konic s ponudbo Turist vikend. V
strukturi potnikov prevladujejo prevozi dnevnih migrantov in med njimi prevozi dijakov in študentov. Ti so
uporabljali subvencionirano mesečno vozovnico po enotni ceni za vse javne prevoznike, uveljavljena v šolskem
letu 2012/2013.
Ponudba potniškega prometa je bila predstavljena na pomembnejših prireditvah in sejmih, kjer je prevoznik
imel svojo stojnico z informacijsko točko. Za obiskovalce so bili še posebej zanimivi, ko so se predstavljali z
napihljivim vlakcem. Na sejmih so poleg predstavitve aktualnih ponudb ključnim segmentom, tudi prodajali
kartice ugodnosti za mlade, starejše in družine. V letu 2014 je bila najpomembnejša udeležba na Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju, Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Študentski areni ter Otroškem bazarju, ki so
vsako leto zelo dobro obiskani.
Z dodatno ponudbo in posebnimi vlaki ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, organizatorji kulturnozabavnih, športnih in sejemskih prireditev so sodelovali pri prevozu obiskovalcev prireditev v Sloveniji in tujini.
V okviru ene od bolj odmevnih prireditev smučarskih skokov v Planici je bila organizirana vožnja posebnega
vlaka do Jesenic z avtobusno povezavo do Planice. Tako imenovani nočni vlak je za obiskovalce prireditev v
Mariboru, Celju in Ljubljani v letu 2014 vozil v poletni sezoni, kot tudi v decembu. V zimski sezoni so v
sodelovanju s smučarskimi centri nudili transferje do smučišč in ugodnejše cene smučarskih vozovnic za
imetnike železniških vozovnic. Razširili so ponudbo pogodbenih partnerskih sodelovanj, ko omogočajo na
podlagi železniških vozovnic popuste pri partnerskih storitvah, kot so: storitve v kopališčih in zdraviliščih,
nočitve v hostlih, hotelih, nakup knjig, itd. V širši poletni sezoni je bila zagotovljena dodatna ponudba kopalnih
vlakov do Kopra. Celo leto je vozil kopalni vlak do Zdravilišč in Wellness centra Thermana Laško in Term Olimia v
Podčetrtku. V zimskih mesecih so sodelovali s smučarskimi središči Vogel in Stari vrh, in sicer je bil možen nakup
kombinirane vozovnice po posebni ceni, kjer je bil vključen prevoz z vlakom, avtobusom, dnevno smučarsko
karto in kosilo.
V letu 2014 so bile tržne aktivnosti realizirane v okviru planiranih sredstev s ciljem obveščanja obstoječih in
potencialnih uporabnikov, spodbujanja k uporabi ponudb in storitev potniškega prometa, utrjevanja pozitivne
podobe podjetja pri uporabnikih in širši javnosti. Promocijske kampanje so potekale za najpomembnejše
segmente uporabnikov, katere so spodbujali k uporabi vlaka za vsakodnevna potovanja in potovanja v prostem
času: potovanja na razne izlete, potovanja v zdravilišča, hotele, smučišča, itd. V decembru je bila promocija
usmerjena na pospeševanje potovanj v Evropska mesta in potovanja z vlakom v praznična mesta po Sloveniji,
kjer so pretežno ciljali na družine in skupine otrok. Med bolj prepoznavnimi promocijskimi akcijami so Pravljični
vlaki, kjer pravljične vile spremljajo vlake do Celja, ki decembra postane »Pravljično mesto«. Poleg tega so bile
decembra organizirane vožnje Božičkovega muzejskega vlaka za otroke.
S partnerji so se povezovali pri skupni promociji in ustvarjanju dodane vrednosti vozovnice. Pri tem so bili
vključeni različni komunikacijski kanali kot so: promocija na dogodkih, klasično oglaševanje v lastnih in tujih
medijih, sejmi, informacijske točke, nagradne igre, itd. Za potrebe promocije storitev potniškega prometa na
sejmih in prireditvah je bila izdelana nova podoba promocijsko informacijske točke. Konec leta so promovirali
uvedbo spletnega podaljševanja abonentskih vozovnic, v zvezi s tem pa je bil izdelan promocijsko informativni
letak.
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Intenzivno so tržili vse oglasne površine: prostore na zunanjih površinah lokomotiv in motornih garnitur, oglasni
prostor v promocijskih publikacijah in spletne medije. Popularnost lastnih oglasnih površin so izkoristili tudi za
kompenzacije s tujimi oglasnimi površinami – mediji in s tem dosegli širšo medijsko pojavnost. Ob otvoritvi
sezone prireditev v okviru Festivala Ljubljana je bila organizirana posebna vožnja poslikanega vlaka iz Ljubljane
do Lesce Bled ter naprej z avtobusnim prevozom do Bleda, kjer je bila tiskovna konferenca.
V skladu s tržnimi trendi je bil večji poudarek na spletnem trženju in spletni promociji. Intenzivno so
komunicirali z uporabniki Facebook strani Grem z vlakom, kjer so konec leta 2014 beležili skoraj 33 tisoč
obiskovalcev. Tudi socialno omrežje oz. portal Twitter so uporabljali za objavljanje aktualnosti in izrednosti. Z
namenom obveščanja o aktualnih ponudbah so na 13 tisoč naslovov pošiljali elektronske novice. Tudi spletna
stran je bila zelo obiskana. Tako so decembra beležili 213 tisoč različnih obiskovalcev (google analytics). Meritve
obiskanosti spletne strani se spremlja tudi na Slovenski oglaševalski zbornici v okviru projekta MOSS, kjer je SŽ
uvrščena na relativno visoko mesto, kar so tudi izkoriščali v tržne namene.
Slika 7: Povprečne ocene v obdobju od 2003 do 2014

Prevoznik z anketo kakovosti, ki jo izvaja vsako leto, ugotavlja uspešnost uvajanja novosti in sprememb pri
izboljšanju storitev, ki vplivajo na večjo kakovost storitev in zadovoljstvo potnikov. V letu 2014 se je anketa
izvajala od 3. do 11. novembra 2014. Rezultati ankete kakovosti storitev v potniškem prometu za leto 2014
kažejo, da je kakovost storitev potniškega prometa, kljub spremenjeni organizaciji potniškega prometa zaradi
odpravljanja posledic žleda, še vedno na relativno visoki ravni, kar prikazuje povprečna ocena (3,64) v
primerjavi z zadnjimi desetimi leti.
V primerjavi z letom 2013 je povprečna ocena v letu 2014 nekoliko nižja, predvsem zaradi znižanja povprečnih
ocen voznega reda, hitrosti in točnosti vlaka, elementov kakovosti osebja in storitev na postajah. Kljub temu so
od vseh elementov kakovosti potniki najbolje ocenili osebje, saj je povprečna ocena najvišja in znaša 4,32. Videz
in čistoča postaj (3,36), udobje vlakov (3,51) ter videz in urejenost vlakov (3,49) so se po mnenju potnikov
nekoliko izboljšale, kar prikazujejo višje povprečne ocene. Največje poslabšanje ocen je opaziti pri elementih
kakovosti točnosti in hitrosti vlakov. Večje zamude v potniškem prometu se kažejo zaradi posledic žledu, ki je
februarja 2014 še najbolj prizadel Primorsko, zato na te zamude prevoznik ne more vplivati. Razlogi za
poslabšanje so tudi zaradi čedalje več vzdrževalnih del na infrastrukturi, kar posledično vpliva na povečanje
zamud in zmanjšanje hitrosti vlakov. Prevoznik se zaveda, da bo vzdrževalnih del na zastarani infrastrukturi
čedalje več, zato se bo trudil, da bo nezadovoljstvo uporabnikov zmanjšal s pravočasnim obveščanjem, kar pa je
povezano s pridobljenimi informacijami s strani upravljavca JŽI.
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Shema / individualna DP:

Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu

Ukrep/
program

1

Kratek opis
(max. dva do tri stavke)

Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu v letu 2014
Št. sheme: 0001-5028388-2003

Kazalniki

Cilji (Plan):
Planirani
Zagotovitev mobilnosti
vlakovni
prebivalstva v notranjem in kilometri
čezmejnem regijskem
(vlkm)
železniškem prometu z
izvajanjem voznega reda, za
zadovoljevanje potreb in
pričakovanj uporabnikov
storitev javnega prevoza
potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem
železniškem prometu.

Izhodiščno
(referenčno)
leto
2013

Začetno
(referenčno) Izračun za
stanje – vlkm leto 2014
konec 2013)

Uspešnost

Vložena
sredstva DP
(EUR)

10,19 mio vlkm 10,35 mio 100,1% realizacija 45.311.049,13
vlkm vlkm glede na plan
oz. 101,7% glede na
referenčno leto
2013.

Rezultati:
Realizirani
Zagotovitev prevoza
vlakovni
potnikov v notranjem in
kilometri
čezmejnem regijskem
(vlkm)
železniškem prometu, v
obsegu kot ga določa vozni
red, za zadovoljevanje
potreb in pričakovanj
uporabnikov storitev.

10,36 mio
vlkm

45.311.049,13

vir: UMAR– dostopno na spletni strani http://www.umar.gov.si
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Učinkovitost

V primerjavi z
referenčnim letom
2013 se je obseg vlkm
pri prevozu potnikov v
notranjem in
čezmejnem regijskem
železniškem prometu
povečal za 1,7%, ob
nominalno 1,5%
zmanjšanju
nadomestila iz
proračunskih sredstev,
pri čemer je znašala
inflacija v letu 2014
1
0,2% .

Učinek
(pozitiven/
negativen/
Opomba
ni ga še
možno
določiti)
Pozitiven. Prevoznik jev letu 2014
dosegel pogodbeno
količino vlkm skladno s
potrjenim voznim
redom.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Številka priglasitve
SI
BE01-2399253-2013

Dodeljena
sredstva 2012

Naziv sheme
Oprostitev plačila okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja z emisijo
ogljikovega dioksida

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

0,00

12.637.641,94

Oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida
Nismo prejeli poročila.

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD
Številka priglasitve
SI

Naziv sheme

BE01-5854067-2011

Spodbude EKO sklada j. s.

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

186.000,00

2.569.350,00

1.546.900,00

Spodbude EKO sklada j. s.
Poročilo Eko sklada o dodeljevanju državnih pomoči in učinkih na področju dodeljevanja nepovratnih spodbud
pravnim osebam za nakup ali predelavo v električna vozila na osnovi zaključenih naložb v letu 2013 in 2014 shema Spodbude Eko sklada BE01-5854067-2011 in o dodeljevanju državnih pomoči in učinkih na področju
učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) na osnovi zaključenih projektov po
programih velikih zavezancev v letu 2014 po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energij pri končnih odjemalcih –
shema BE01-5186773-2009.
1
Poročanje o učinkih dodeljenih državnih pomoči na področju nepovratnih spodbud pravnim
osebam za nakup ali predelavo v električna vozila na osnovi zaključenih naložb v letu 2013 in 2014 - shema
Spodbude Eko sklada BE01-5854067-2011
Eko sklad je javni finančni sklad, katerega dejavnost je spodbujanje naložb na področju varstva okolja, skladno z
nacionalnim programom varstva okolja in s skupno okoljsko politiko Evropske unije na podlagi javnih razpisov
za občane in pravne osebe. Eko sklad s pomočjo ugodnih posojil in nepovratnih sredstev dosega cilje, določene
s politiko varstva okolja, spodbujanja večje rabe obnovljivih virov energije ter povečevanja učinkovite rabe
energije, izvajanja okoljskih naložb z namenom zmanjševanja emisij ter obremenjevanja okolja.
V letu 2011 je Eko sklad priglasil shemo državne pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« št. BE01-5854067-2011
oziroma BE01-5854097-2011/I za spodbujanje naložb v izrabo obnovljivih virov energije, ukrepov učinkovite
rabe energije in naložb s področja razvoja uporabe okoljskih tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja
in presegajo veljavne okoljske standarde pri pravnih osebah javnega ali zasebnega prava ter fizičnih osebah, ki
opravljajo dejavnost. Navedene spodbude se podeljujejo začetnim investicijam, izvajanjem različnih oblik
informiranja ter za varstvo okolja. V okviru varstva okolja se spodbude podeljujejo za nakup novih prevoznih
sredstev, ki presegajo standarde EU ali povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standarda EU, kar je v
skladu z 19. členom Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Cilj spodbujanja naložb varstva okolja v nakup novih
prevoznih sredstev je zmanjšanje emisijskih vrednosti CO2, ki so do trikrat nižje kot pri klasičnih vozilih,
zmanjšanje emisij NOx in zmanjšanje emisij prašnih delcev (PM10). Poleg tega gre tudi za doseganje cilja
uvajanja nove tehnologije, ki je dolgoročno konkurenčna, v začetni fazi pa cenovno dražja od že uveljavljenih
tehnologij.
V okviru priglašene sheme za varstvo okolja znaša znesek za spodbude največ 7.000.000 EUR (35 % vseh
pomoči na osnovi priglašene sheme) pri čemer znesek nepovratnih spodbud za vse namene ne sme preseči
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3.500.000 EUR. V štirih letih je bil tako razpisan znesek za državne pomoči v obliki nepovratnih spodbud v višini
1.200.000 EUR za program nakupa električnih vozil pravnih oseb oziroma 17,14 % celotnega zneska programa
varstva okolja. V času veljavnosti sheme (2011-2014) smo izvedli štiri javne pozive – vsako leto enega.
Ciljno izhodišče za celotno shemo je doseganje 0,3 % zmanjšanja emisij CO 2, pri čemer je izhodiščna vrednost
4.529.000 t/ CO2 izpustov iz porabe goriv v industriji, gospodinjstvih in drugih sektorjih iz leta 2008. Ciljna
količina je tako zmanjšanje emisij CO2 do 13.587 t CO2 (0,003*4.529.000) za celotno prijavljeno shemo oziroma
če upoštevamo linearnost pri razporeditvi sredstev (35 % od 13.587 t) zmanjšanje emisij CO 2 do 4.755 t CO2 za
program varstva okolja v času trajanja sheme.
Analogno glede na razpisana sredstva za nakup električnih avtomobilov (17,14 % od razpoložljivih sredstev za
program varstva okolja) je cilj celotnega programa 815 t CO2 (17,14 % od 4.755 t) oziroma 272 t CO2 na leto.
Iz spodnje tabele je razvidno, da zastavljeni cilj v višini zahtevanega zmanjšanja letne količine emisij CO 2 ni
dosežen. Razlog je predvsem v zelo visoko zastavljenih ciljih sheme iz leta 2011, katerih izračun še ni upošteval
Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, 62/13 in
17/14 – EZ-1) in premajhnem zanimanju pravnih oseb za tovrstne investicije, saj razpisana sredstva na javnem
pozivu iz leta 2013, niso bila porabljena. Tako je dosežena le največ 10 % predvidena učinkovitosti pri
dodeljevanju sredstev, ki predstavljajo državno pomoč razpisanih sredstev leta 2013. Prav tako je dosežena le
10 % predvidena učinkovitost pri javnem pozivu iz leta 2014, v okviru katerega pa so bila dodeljena vsa
razpisana sredstva. Razlog enake učinkovitosti pri obeh javnih pozivih je rezultat izplačanih sredstev. Namreč v
letu 2013 se je po večini dodeljevalo državne pomoči za cenejše ukrepe predelave vozil v električna, v letu 2014
pa za dražje - nakup novih električnih vozil. Učinek zmanjšanja emisij CO 2 po veljavni metodologiji izračuna
prihrankov energije in zmanjšanja emisij izvedenih ukrepov ne razlikuje, tako je z več sredstvi v povprečju
doseženo manj kot v letu poprej.
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TABELA ZA POROČILO O UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI, KI SO BILE DODELJENE V LETU 2013 IN 2014 TER IZPLAČANE V LETIH 2013, 2014 IN 2015 kakor
jo predvideva 8. člen Navodila za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči shema DP: BE01-5854067-2011/I
Javni poziv za leto 2013,
izplačano v letu 2013 in 2014
ukrep/program

Pospeševanje naložb v
zmanjšanje onesnaževanja
okolja- pomoč za varstvo okoljanakup novih prevoznih sredstev
za cestni promet (plug-in
hibridna in električna vozila) ter
predelava v električna vozila

kratek
opis

kazalniki
zmanjšanje
količine
emisij
CO2 do 0,1% letno
oziroma 272 t

zmanjšanje
emisij CO2 do
272 t letno

zmanjšanje letne
rezultati: količine
emisij
CO2 za 0,002%

zmanjšanje
emisij za 6 CO2
t/leto

cilj
(načrt):

izhodiščno
leto

izhodiščno
stanje

4.529.000 t
CO2 /leto iz
porabe
goriv

2008

Izračun za
leto 2012

uspešnost

272 t CO2

vložena sredstva DP

300.000 €

0,00091 t CO2
/€

46.000 €

0,00012 t CO2
/€

2%
6 t CO2

učinkovitost
dodeljenih
sredstev

učinek

10 %
dosežene
predvidene
Pozitiven
učinkovitosti
pri dodelitvi
sredstev

Javni poziv za leto 2014,
izplačano v letu 2014 in 2015
ukrep/program

Pospeševanje naložb v
zmanjšanje onesnaževanja
okolja- pomoč za varstvo okoljanakup novih prevoznih sredstev
za cestni promet (plug-in
hibridna in električna vozila) ter
predelava v električna vozila

kratek
opis

cilj
(načrt):

kazalniki
zmanjšanje
količine
emisij
CO2 do 0,1% letno
oziroma 272 t

zmanjšanje letne
rezultati: količine
emisij
CO2 do 0,008%

izhodiščno
leto

izhodiščno
stanje

2008

4.529.000 t
CO2 /leto iz
porabe
goriv

zmanjšanje
emisij CO2 do
272 t letno
zmanjšanje
emisij za 22 CO2
t/leto
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Izračun za
leto 2012

uspešnost

272 t CO2

vložena sredstva DP

300.000 €
8%

22 t CO2

300.000 €

0,00091 t CO2
/€

učinkovitost
dodeljenih
sredstev

učinek

10 %
dosežene
predvidene
Pozitiven
učinkovitosti
pri dodelitvi
0,00007 t CO2 /€
sredstev

2
Poročilo o učinkih dodeljenih državnih pomoči na področju URE in OVE na osnovi zaključenih
projektov po programih velikih zavezancev v letu 2014 po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energij pri
končnih odjemalcih – shema BE01-5186773-2009
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v
nadaljevanju: uredba), ki je veljala do koca leta 2014, je določala, da veliki zavezanci pripravijo in izvajajo
programe za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih z ukrepi URE in OVE. Hkrati je določala,
da so veliki zavezanci dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote
letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki dobavljajo najmanj 300 GWh
energije letno. Veliki zavezanci so morali pri končnih odjemalcih z izvajanjem programov za izboljšanje
energetske učinkovitosti zagotoviti doseganje prihranka energije v višini najmanj 1 odstotka letno glede na
dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu. Programi, ki so jih veliki zavezanci
pripravili, so bili enoletni in jih je pred izvajanjem potrdil Eko sklad. Eko sklad po pooblastilu nosilca sheme
BE01-5186773-2009, to je ministrstva, pristojnega za energijo, v imenu velikih zavezancev s potrjenimi
programi za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih tudi poroča o izplačanih državnih
pomočeh in pripravlja skupno poročilo o učinkovitosti izplačanih državnih pomoči skladno z 10. členom Zakona
o spremljanju državnih pomoči.
V letu 2014 so potrjene programe za izboljšanje energetske učinkovitosti izvajali naslednji veliki zavezanci:
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., E 3 d.o.o. Nova Gorica, Elektro Gorenjska prodaja d.o.o. Kranj,
Elektro Maribor Energija plus d.o.o., GEN-I d.o.o. Krško, Petrol d.d., Elektro Celje Energija d.o.o., Elektro
Energija d.o.o. Ljubljana in Geoplin d.o.o. Ljubljana.
Programi so vsebovali vrsto ukrepov, ki jih je predvideval 4. člen uredbe in so bili namenjeni pravnim osebam,
ki opravljajo tržno dejavnost, pa tudi gospodinjstvom in javnemu sektorju. Nepovratna sredstva iz potrjenih
programov so veliki zavezanci dodeljevali na osnovi javno objavljenih razpisov. Tekom leta so veliki zavezanci
razporejali sredstva med naštetimi sektorji glede na izkazan interes posamezne skupine. Državne spodbude so
se dodeljevale upravičencem za naslednje ukrepe:
vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov,
vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije,
učinkovita posodobitev sistemov za skupno ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi
postajami,
učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami,
zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,
zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin,
priklop stavb na sistem daljinskega ogrevanja,
sistemi za izkoriščanje odpadne toplote,
oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih,
programi izvajanja energetskih pregledov,
programi informiranja in ozaveščanja,
povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.
Pri tem pa so morali vsi veliki zavezanci upoštevati Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1), ki opredeljuje pravila dodeljevanja
državnih pomoči in spodbud, ki se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, ter ostalih spodbud. Ta pravilnik določa
skupno višino pomoči, ki jo upravičenec lahko prejme iz naslova javnih sredstev za posamezen projekt, ne glede
na to, kateri veliki zavezanec bo sredstva dodelil.
Uspešnost izvedbe programov in učinkovitost izplačanih državnih pomoči iz potrjenih programov za doseganje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2014
Uspešnost izvedbe programov za zagotavljanje prihrankov energije je določena z doseganjem v programih
zastavljenih ciljev zmanjšanja rabe končne energije zaradi izvedbe ukrepov URE in OVE, ki so našteti zgoraj.
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Spremlja pa se tudi učinkovitost dodelitve sredstev, saj so veliki zavezanci pri dodeljevanju in izplačilu spodbud
morali upoštevati s programom predvideno učinkovitost dodelitve spodbude (EUR/MWh prihranka). Cilje,
zastavljene v shemi dodeljevanja državnih pomoči, so z izvajanjem potrjenih programov v letu 2014 dosegli vsi
zgoraj našteti veliki zavezanci, pri čemer Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2014 še ni izplačeval dodeljenih
nepovratnih sredstev.
Na osnovi izplačanih državnih pomoči in zaključenih projektov iz programov velikih zavezancev za leto 2014 so
doseženi rezultati do 31.12.2014 prikazani v spodnji tabeli. Veliki zavezanci so do 31.12.2014 izplačali
3.186.653,72 EUR sredstev, ki predstavljajo državno pomoč po programih, ki so se v tem letu izvajali.
ukrep/progra
m

kratek
opis

cilj
Spodbujanje
(načrt):
učinkovite
rabe energije

rezultati:

kazalniki

izhodiščno
uspešnost
leto

61.200
zmanjšanje
MWh
rabe
prihranka
energije
končne
2013
pri končnih energije
(oziroma
odjemalcih na leto
obdobje
za 1 % pri tržnih
enega leta
letno
akterjih
pred
114.240
oddajo
zmanjšanje
MWh
programa
rabe
prihranka
za leto
energije
končne
2014)
pri končnih energije
odjemalcih na leto
za 1,87 % pri tržnih
letno
akterjih

vložena
sredstva v
EUR

vložena
sredstva

učinkovitost
dodeljenih/izpl
ačanih sredstev

učinek

za 7,2 krat
presežena
predvidena
učinkovitost

Pozitiven

5 kWh/€
spodbude
1,87 % /
1% = 187 3.186.653,72
%
35,85
kWh/€
spodbude

Iz tabele je razvidno, da so veliki zavezanci skupaj presegli zastavljene cilje v višini zahtevanega prihranka
energije. Še bolj kot visoka uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev pa izstopa močno presežena predvidena
učinkovitost pri dodeljevanju sredstev, ki predstavljajo državni pomoč.
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

568.895,94

211.004,80

Naziv sheme

BE01-5022860-2008

3.656.750,59

BE01-5022860-2011

Programi zaposlovanja Zaposlovanje
Razvojne podpore
Pomurski regiji,
Zaposlovanje
zaposlovanje
Programi usposabljanja Usposabljanje

3.876.177,64

2.722.778,50

1.867.124,59

BE01-5022860-2012

Programi zaposlovanja

Zaposlovanje

2.382.093,42

15.784.559,49

18.802.147,07

BE03-5022860-2010

Pomoč za zaposlovanje
Zaposlovanje
invalidov

71.126.615,92

80.886.799,89

90.724.491,22

NN01-5022860-2012

Programi zaposlovanja

BE01-5022860-2010

Kategorija

Dodeljena
sredstva 2012

Številka priglasitve SI

Zaposlovanje

678.159,88

1.249.907,10

Razvojne podpore Pomurski regiji (zaposlovanje), Programi zaposlovanja

POROČILO O UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH - FURS
Poročanje o oceni učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči je pripravila Finančna uprava RS in sporočila
naslednje ugotovitve o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči.
Pravna podlaga sheme BE01-5022860-2010, Razvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanje, ki je bila veljavna
od 27. 1. 2010 do 31. 12. 2013, s podaljšanjem do 31. 12. 2014 je Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 87/09) (v nadaljevanju: Zakon) in Uredba za določitev kriterijev in
pogojev za dodeljevanje državnih pomoči ter načina uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave
za investiranje v Pomurski regiji v obdobju od 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10, 31/13 in 93/14) (v
nadaljevanju: Uredba).
V skladu s 5. členom Zakona ter na podlagi 5. - 9. člena Uredbe lahko zavezanec, opredeljen v 5. členu Zakona,
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov zaposlenega prikrajšanega delavca, vendar
največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državne pomoči, tj. največ 50
odstotkov stroškov plače zaposlenega prikrajšanega delavca. Zakon določa pogoj za uveljavljanje države
pomoči: delavec je zaposlen najmanj 12 mesecev.
Za prikrajšanega delavca se šteje vsaka brezposelna oseba, ki:
 je najmanj šest mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci Zavoda Republike Slovenije za
 zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) ali
 ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
 izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali
 je starejša od 50 let ali
 živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali
 več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln, ali
 se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma
 za vsaj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v
 Republiki Sloveniji, ali
 je pripadnik etnične manjšine.
Upravičen strošek, ki se prizna po tej shemi državne pomoči, je bruto plača delavca, povečana za
obvezne prispevke delodajalca za prikrajšanega delavca.
Spodbujevalni učinek omenjene sheme je zagotovljen na način, da davčni zavezanci lahko uveljavljajo davčno
olajšavo v skladu s to shemo le, če se poveča skupno število delovnih mest v koledarskem letu, pri čemer se kot
povečanje števila delovnih mest šteje neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev.
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Davčni zavezanci so obravnavano davčno olajšavo za zaposlovanje lahko prvič uveljavili za leto 2010, in sicer na
način, da so kot prilogo k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ali obračuna akontacije dohodnine do
dohodka iz dejavnosti predložili tudi Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje.
Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije je davčno olajšavo za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 za
leto 2012 uveljavljalo 35 davčnih zavezancev, od tega 23 pravnih oseb in 12 fizičnih oseb, ki so opravljali
dejavnost v Pomurski regiji. Na podlagi te olajšave so omenjeni zavezanci prejeli skupno za 194.515 evrov
državne pomoči.
Ker poglavitni cilj sheme predstavlja zaposlovanje težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, tj. prikrajšanih
delavcev, opredeljenih v skladu z Uredbo o skupinskih izjemah, ki brez spodbud ne bi bili konkurenčni na trgu
dela, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve določilo kriterij za ugotavljanje učinkovitosti
obravnavane sheme: 30 odstotkov zaposlitev po enem letu od izteka obdobja, določenega z zakonom,
ohranjenih.
Finančna uprava Republike Slovenije je za prikrajšane delavce, za katere so davčni zavezanci uveljavljali davčno
olajšavo za spodbujanje zaposlovanja v Pomurju za leto 2012, pridobila podatke iz Evidence prijav in odjav v
zdravstveno zavarovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Analiza izpolnjevanja kriterija
učinkovitosti pokaže, da je bilo 84,62 odstotkov zaposlitev novozaposlenih – prikrajšanih delavcev tudi po enem
letu od izteka obdobja, določenega z zakonom, ohranjenih.
POROČILO O UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH - ZRSZ
Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2014 dodeljeval pomoči na podlagi 2 priglašenih shem, katerih nosilec je
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), in sicer:
Razvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanje; šifra sheme: BE01-5022860-2010 – nosilec MDDSZ in
Programi zaposlovanja; šifra sheme: BE01-5022860-2012 – nosilec MDDSZ.
V nadaljevanju predstavljamo podrobneje učinkovitost pomoči v skladu z Navodilom za merjenje učinkovitosti
dodeljenih državnih pomoči po posameznih shemah.
Shema državnih pomoči št: BE01-5022860-2010 – Razvojne podpore Pomurski regiji – MDDSZ

Ukrep /
program

Cilji (Plan):
Razvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanje –
ZRPPR1015 (UAPA 3212)

Izhodišč
no
Začetno
Izračun za Uspeš Vložena
Kazalniki
(referen (referenčno)
leto 2012 -nost sredstva DP
čno)
stanje
leto
Odpiranje novih Št. planiranih 2010
Št. težje
Plan za leto
DM in
zaposlitev za
zaposljivih
2014: 170.000
zmanjšanje št. leto 2014:
brezposelnih
EUR
težje zaposljivih 60
oseb v
brezposelnih
Pomurju:
oseb
7.523 (dec
54
2012)
vključitev,
Zaposlitev
Št. zaposlitev:
V letu 2014 je
za katere
težje zaposljivih 54
smo sred- 90% bilo izplačanih
oseb za najmanj
164.078,22
sredstva
2 leti
EUR
povrnili v

Kratek opis
(max. dva
do tri stavke)

Rezultati:

letu 2014

Shema državnih pomoči št: BE01-5022860-2012 – Programi zaposlovanja - MDDSZ
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Učinek (pozitiven/
Učink negativen/ ni ga še
omožno določiti)
vitost
Pozitiven:
Število težje
zaposljivih
brezposelnih se je
zmanjšalo v letu
2014 na 7.395 oseb
v Pomurju.
93 %

Opomba

Povračilo
prispevkov lahko
delodajalec
uveljavlja eno oz.
dve leti po
zaposlitvi
brezposelne
osebe iz ciljne
skupine, katero
zaposlitev mora
ohraniti najmanj
dve leti. Višino
prispevkov je
vnaprej zelo
težko planirati.
Povprečna višina
povračila znaša
3.038 EUR.

Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb (2012) – UAPA 3.1.1.4
Zaposli.me 5/ Spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb (2012) – UAPA 3.1.1.8

Cilji (Plan):

Zmanjšanje št.
težje zaposljivih
brezposelnih
oseb

Št. planiranih
zaposlitev v
2012-2013:
5108

Rezultati:

Zaposlitev težje
zaposljivih
brezposelnih
oseb

Št.
zaposlitev0122013:
5229, od tega
je za 751 oseb
subvencija
bila nakazana
2014.

Cilji (Plan):

Zmanjšanje št. Št. planiranih
težje zaposljivih zaposlitev:
brezposelnih
1200
oseb

Rezultati:

Zaposlitev težje Št. zaposlitev:
zaposljivih
1092
brezposelnih
oseb

751 vključitev, že v
2013 za
katere
smo sredstva nakazali v letu
2014

Plan
Pozitiven:
19.790.000
Število težje
EUR, od tega
zaposljivih
4.000.000 EUR
brezposelnih se je v
v 2014
letu 2014 zmanjšalo
na 75.210 tudi s
Izplačano
pomočjo tega
21.796.946
programa.
EUR od tega
2014
100 % 3.626.293,21 93 %
Cilj ukrepa je
ohraniti 30%
EUR
zaposlitev eno leto
po izteku pogodbe.

2013 Št. težje
zaposljivih
brezposelnih
oseb: 75.102
(dec 2013)

Plan
5.800.000 EUR

Izplačano
5.387.512,56
EUR
1092
vključitev,

91 %

Pozitiven:
Kljub temu, da je
število težje
zaposljivih
brezposelnih naraslo
v letu 2014 na
75.210 oseb, se je v
času gospodarske
krize v okviru
98 % programa zaposlilo
1092 težje
zaposljivih oseb.

Delodajalec je
prejel subvencijo
(4.000 EUR oz.
5.000 EUR oz.
manj, če je
zaposlil invalida,
ki dela krajši
delovni čas) za
zaposlitev
brezposelne
osebe iz ciljne
skupine za
obdobje najmanj
enega leta.
Program se je
sofinanciral v
višini 85% iz ESS
sredstev.
Delodajalec je
prejel subvencijo
(5.000 EUR oz.
manj, če je
zaposlil invalida,
ki dela krajši
delovni čas) za
zaposlitev
brezposelne
osebe iz ciljne
skupine za
obdobje najmanj
enega leta.

Cilj ukrepa je
ohraniti 30%
Program se je
zaposlitev eno leto sofinanciral v
po izteku pogodbe. višini 85% iz ESS
sredstev.
Cilji (Plan):

Zaposli.me plus/ Spodbujanje) zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb (2012) – UAPA 3.1.1.7

2012 Št. težje
zaposljivih
brezposelnih
oseb: 92.373
(dec 2012)

Zmanjšanje št. Št. planiranih
težje zaposljivih zaposlitev:
brezposelnih
1000
oseb

2013 Št. težje
zaposljivih
brezposelnih
oseb: 75.102
(dec 2013)

Plan:
5.000.000 EUR

970 vklju97 %
čitev,
Rezultati:

Zaposlitev težje Št. zaposlitev:
zaposljivih
970
brezposelnih
oseb

Izplačano:
4.795.880,06
EUR
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Pozitiven:
Kljub temu, da je
število težje
zaposljivih
brezposelnih naraslo
v letu 2014 na
75.210 oseb, se je v
času gospodarske
krize v okviru
programa
zaposlilo
101 %
970 težje zaposljivih
oseb.

Delodajalec je
prejel subvencijo
(5.000 EUR oz.
manj, če je
zaposlil invalida,
ki dela krajši
delovni čas) za
zaposlitev
brezposelne
osebe iz ciljne
skupine za
obdobje najmanj
enega leta.

Cilj ukrepa je
ohraniti 30%
Program se je
zaposlitev eno leto sofinanciral v
po izteku pogodbe. višini 85% iz ESS
sredstev.

Zaposli.me 6/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb (2012) – UAPA 3.1.2.2

Cilji (Plan):

2013 Št. težje
Plan:
Pozitiven:
zaposljivih
4.800.000 EUR
Kljub temu, da je
brezposelnih
število težje
oseb: 75.102,
zaposljivih
od tega na
brezposelnih naraslo
vzhodu
v letu 2014 na
Slovenije
75.210 oseb, se je v
48.641 (dec
času gospodarske
969 vklju2013)
94 %
94 %
krize v okviru
čitev
programa zaposlilo
969 težje zaposljivi
oseb.

Delodajalec je
prejel subvencijo
(5.000 EUR oz.
manj, če je
zaposlil invalida,
ki dela krajši
delovni čas) za
zaposlitev
brezposelne
osebe iz ciljne
skupine za
obdobje najmanj
enega leta.

Cilj ukrepa je
ohraniti 30%
zaposlitev eno leto
po izteku pogodbe.
Rezultati:

Cilji (Plan):
Programi javnih del Pomoč v primeru
elementarnih nesreč za odpravo
posledic žleda– UAPA 3.1.1.9

Zmanjšanje št. Št. planiranih
težje zaposljivih zaposlitev:
brezposelnih
1030
oseb

Rezultati:

Zaposlitev težje
zaposljivih
brezposelnih
oseb
Pomoč
brezposelnih pri
odpravi posledic
žledu

Zaposlitev
brezposelnih
oseb

Št. zaposlitev:
969

Št. planiranih
zaposlitev:
400

Izplačano
4.801.461,24
EUR
2013 Št.
brezposelnih
oseb najmanj
6 mesecev:
79.848 (dec
2013)
41 oseb

Št. zaposlitev:
41

Plan
2.000.000 EUR

10 %

Pozitiven:
Število brezposelnih
iz ciljne skupine se je
zmanjšalo na 79.731
(dec 2014) ter 41
100 % brezposelnih oseb je
pomagalo pri
odpravi posledic
žledu s sklenjenim
delovnim
razmerjem.

Izplačano
205.000 EUR

Shema: Razvojne podpore Pomurski regiji, zaposlovanje; Šifra sheme: BE01-5022860-2010 - MDDSZ
3.2.1.2. Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015
Namen aktivnosti je bil ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranitev obstoječih ter odpravljanje posledic
gospodarske in finančne krize v Pomurju ter zaposlitev brezposelnih oseb. Aktivnost se je izvajala na podlagi
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (ZRPPR1015). Ciljno skupino predstavljajo
delodajalci, ki za obdobje najmanj dveh let zaposlijo prikrajšanega delavca.
Za prikrajšanega delavca se šteje ali vsaka brezposelna oseba, ki je najmanj 6 mesecev prijavljena v vsaj eni
evidenci ZRSZ, ali ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja, ali je starejša od 50 let, ali živi sama ter ima enega ali več
vzdrževanih družinskih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se
redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln, ali se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri
je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v
RS, ali je pripadnik etnične manjšine.
Povrnitev že izplačanih prispevkov je lahko delodajalec uveljavljal z vlogo, ki jo je pri Zavodu predloži v 30 dneh
po poteku prvega oz. drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem in jih je Zavod
izplačal v enkratnem znesku v 30 dneh po poteku drugega leta zaposlitve ali v dveh delih, in sicer prvi del po
poteku prvega leta zaposlitve, drugi del po poteku dveh let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim
delavcem.
V letu 2014 je bilo realiziranih izplačil v višini 164.078 EUR za 54 oseb iz ciljne skupine, za katere so delodajalci
dali vlogo. Višino prispevkov je vnaprej težko predvideti zaradi izbire delodajalca kdaj predloži zahtevek za
povračilo (po enem ali po dveh letih) ter zaradi same višine prispevkov, ki so precej različne.
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Delodajalec je
prejel subvencijo
(5.000 EUR) za
zaposlitev
brezposelne
osebe iz ciljne
skupine za
obdobje najmanj
enega leta.

Shema: Programi zaposlovanja; Šifra sheme: BE01-5022860-2012 - MDDSZ
3.1.1.4. ZAPOSLI.ME / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb (za leto 2014)
Namen vključitve in s tem zaposlitve s pomočjo subvencije je povečanje zaposlenosti oseb iz ciljne skupine.
Ciljna skupina je opredeljena za delodajalce iz tržnega sektorja, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem
povabilu in ki so za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta zaposlili osebe s statusom brezposelne
osebe, ki so izpolnjevale vsaj enega od naslednjih kriterijev:
 so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
 so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
 so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12
mesecev,
 so mlajše od 30 let in prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev,
 so iskalci prve zaposlitve in so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot dvema letoma
in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev,
 so osebe, ki nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega,
22
tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja ,
 so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo ob podpisu zaposlitvenega načrta
stalno prebivališče v Pokolpju, tj. v občinah Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in
Metlika,
 so pripadniki etnične manjšine Romov.
Subvencija za zaposlitev je znašala 4.000 EUR za ponudbe prejete do konca junija 2013, oz. 5.000 EUR za
ponudbe prejete od julija 2013 oz. sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti za enoletno zaposlitev
brezposelne osebe. Izplačala se je v enkratnem znesku po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in v roku, ki je bil
določen v pogodbi o izvedbi projekta in predložitvi popolnega zahtevka.
V letu 2014 je bilo izplačanih 3.626.293,21 EUR za 751 zaposlitev, ki so bile realizirane že v letu 2013. Skupaj je
bilo za program planirano 5108 vključitev za leti 2012-2013, dejansko pa je bilo vključenih kar 5.229 oseb. Za
celotno aktivnost je bilo v obdobju 2012-2014 izplačano skupaj 21.697.327,67 EUR.
3.1.1.7. Zaposli me plus/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb
Program je bil namenjen povečanju zaposlitvenih možnosti težje zaposljivih brezposelnih oseb iz ciljne skupine
s pomočjo subvencije za zaposlitev. Cilj je bilo vključiti vsaj 1.000 brezposelnih oseb iz ciljne skupine, od tega
55% žensk ter ohraniti vsaj 30 % zaposlitev po zaključku obdobja subvencionirane zaposlitve. Razpisano je bilo 5
mio EUR iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalcem, izbranim na javnem povabilu, ki so zaposlili osebe za vsaj 12 mesecev za polni delovni čas (oz.
krajši v primeru zaposlitve invalida) je bila omogočena subvencija za zaposlitev v višini 5.000,00 EUR (oz.
sorazmerno manj glede na delovni čas invalida). Na javnem povabilu so lahko uspešno kandidirala tudi društva,
njihova združenja, ustanove ali zavodi.
Ciljna skupina so bili brezposelni, ki so izpolnjevali vsaj enega od naslednjih kriterijev:
 so bili invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
 so bili pripadniki etnične manjšine Romov,
 so bili starejši od 50 let in so bili vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb,
 so bili dolgotrajno brezposelni, kar pomeni, da so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12
mesecev,
 so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in so imeli ob podpisu zaposlitvenega
načrta stalno prebivališče v:
a) Pokolpju: območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika,
b) Pomurju: območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma. Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska
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Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti
Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej,
c) Mariboru s širšo okolico: območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka,
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi ali
d) občini Hrastnik, Radeče ali Trbovlje.
Javno povabilo, objavljeno dne 14. 3. 2014, je bilo odprto zelo kratek čas, saj je bilo zaradi številnega
odziva delodajalcev in posledično porabe razpisanih sredstev predčasno zaprto že dne 17. 4. 2014.
V 2014 je bilo od razpisanih 5 mio EUR izplačano 4.795.880,06 EUR, kar predstavlja 96% in vključenih 970 oseb,
kar predstavlja 97% planiranih vključitev.
3.1.1.8. Zaposli me 5/2014 / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb
Gre za peto istoimensko javno povabilo po vrsti namenjeno spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb iz ciljne skupine s pomočjo subvencije za zaposlitev, ki se je pričelo izvajati takoj za zaprtjem
programa Zaposli me plus (UAPA 3.1.1.7) zaradi porabe razpisanih sredstev. Cilj je bilo vključiti vsaj 1.200
brezposelnih oseb iz ciljne skupine, od tega 55% žensk ter ohraniti vsaj 30 % zaposlitev po zaključku obdobja
subvencionirane zaposlitve. Razpisano je bilo 5,8 mio EUR iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalcem, izbranim na javnem povabilu, ki so zaposlili osebe za vsaj 12 mesecev za polni delovni čas (oz.
krajši v primeru zaposlitve invalida), jim je bila omogočena subvencija za zaposlitev v višini 5.000,00 EUR (oz.
sorazmerno manj, glede na delovni čas invalida). Na javnem povabilu so lahko uspešno kandidirala tudi društva,
njihova združenja, ustanove in zavodi.
Ciljna skupina so bili brezposelni, ki so izpolnjevali vsaj enega od naslednjih kriterijev:
so bili invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
so bili pripadniki etnične manjšine Romov,
so bili starejši od 50 let in so bili vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb,
so bili dolgotrajno brezposelni, kar pomeni, da so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12
mesecev,
so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in so imeli ob podpisu zaposlitvenega načrta
stalno prebivališče v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (enaka kot pri Zaposli me plus UAPA
3.1.1.7).
V 2014 je bilo od razpisanih 5,8 mio EUR izplačano 5.387.512,56 EUR, kar predstavlja 93% razpisanih sredstev.
Sredstva so bila izplačana za 1092 oseb, kar predstavlja 91 % planiranih vključitev.
3.1.2.2 Zaposli.me 6/2014/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb
Program je že šesto istoimensko javno povabilo po vrsti namenjeno spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih
brezposelnih oseb iz ciljne skupine s pomočjo subvencije za zaposlitev. Cilj je bilo vključiti vsaj 1.030
brezposelnih oseb iz ciljne skupine, od tega 55 % žensk ter ohraniti vsaj 30 % zaposlitev po zaključku obdobja
subvencionirane zaposlitve. Razpisano je bilo 5,15 mio EUR za dva različna sklopa, A in B. Sklop A je bil zelo
podoben javnemu povabilu Zaposli.me 5/2014. Zanj je bilo planiranih 4,9 mio EUR. V okviru sklopa B se je
dodatno spodbudilo zaposlovanje pri delodajalcih iz območij z visoko brezposelnostjo, ki so bili ustanovljeni z
namenom oživljanja proizvodnje dejavnosti po stečaju ali likvidaciji. Zanj je bilo namenjenih 250.000 EUR.
Program je bil tokrat v celoti plačan le iz integralnih sredstev.
Delodajalcem, izbranim na javnem povabilu, ki so zaposlili osebe za vsaj 12 mesecev za polni delovni čas (oz.
krajši v primeru zaposlitve invalida), je bila omogočena subvencija za zaposlitev v višini 5.000,00 EUR (oz.
sorazmerno manj, glede na delovni čas invalida). Na javnem povabilu so lahko uspešno kandidirala tudi društva,
njihova združenja, ustanove, zavodi in zadruge.
Ciljna skupina so bili brezposelni, ki so izpolnjevali vsaj enega od naslednjih kriterijev:
so bili dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj
12 mesecev,
so bile osebe, ki nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega,
tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
so bili mlajši od 30 let in prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 6 mesecev,
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so bili iskalci prve zaposlitve in so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot dvema letoma in
so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 6 mesecev,
so bili starejši od 50 let in so bili vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb,
so bili invalidi oziroma osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
so bili pripadniki etnične manjšine Romov.

Javno povabilo, objavljeno dne 14. 8. 2014, je bilo sprva zaradi nizkih razpisanih sredstev namenjeno
spodbujanju zaposlovanja le pri delodajalcih iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo. Po odobritvi
dodatnih sredstev pa so bili z dnem 5.9.2014 na javnem povabilu lahko uspešni delodajalci iz vse Slovenije.
V 2014 je bilo izplačano 4.801.461,24 EUR, kar predstavlja 98 % glede na planirana sredstva za leto 2014.
Sredstva so bila izplačana za 969 zaposlitev, kar predstavlja 94% planiranih vključitev. Sredstva, predvidoma v
višini 240.000,00 EUR (vsa za sklop B), bodo izplačana v letu 2015.
3.1.1.9. Programi javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda (šifra sheme:
BE01-5022860-2012)
Program je omogočal zaposlitev do 400 brezposelnih oseb pri delodajalcih, ki so/bodo odpravljali posledice
žleda in poplav, nastalih v naravni ujmi 2014. S ponovno vključitvijo oseb v delovno okolje zmanjšuje socialno
izključenost in revščino ter tako dolgoročno izboljša zaposlitvene možnosti. Dodana vrednost programa je
prispevek k odpravljanju posledic žleda, vključno s posledicami poplav, ter v doseganju čim hitrejše in stabilne
zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Pri izbranih delodajalcih se lahko s pomočjo subvencije za zaposlitev v višini 5.000,00 EUR s polnim delovnim
časom (oz. skladno z odločbo o invalidnosti) za vsaj 12 mesecev zaposli do 400 brezposelnih oseb, ki:
so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev ali
so osebe, ki nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.
S programom je bilo za subvencioniranje zaposlitev prvotno predvidenih 2.000.0000,00 EUR sredstev, ki pa
zaradi skromnega zanimanja delodajalcev ne bodo potrebna v takšnem obsegu. V letu 2014 je bilo izplačano
205.000 EUR (kar predstavlja 10 % planiranih sredstev) za 41 vključitev (kar predstavlja 10 % planiranih
vključitev).

Programi usposabljanja
Poročilo je pripravil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije:
Shema: Programi usposabljanja; Šifra sheme: BE01-5022860-2011
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011
Namen programa usposabljanja in izobraževanja je vlaganje v zaposlene, katerih človeški kapital zagotavlja
večjo stopnjo zaposljivosti, inovativnosti in gospodarske rasti.
Ciljna skupina sodelujočih v letu 2014 so bili subjekti zasebnega prava, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah in so registrirani za opravljanje dejavnosti v RS ali druge osebe zasebnega prava; razen
podjetij iz sektorjev kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo, sobodajalcev in oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in njihovih zaposlenih ter podjetij v težavah. V letu 2014 so bili skupina sodelujočih tudi subjekti, ki
opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah.
Stopnja sofinanciranja pomoči je odvisna od vrste usposabljanja, velikosti podjetja in vključenosti prikrajšanih
delavcev oz. invalidov, in sicer: 25 % za posebna usposabljanja ter 60 % za splošna usposabljanja. Pomoč se
lahko poveča za 10 odstotnih točk, če je dodeljena srednjemu podjetju in za 20 odstotnih točk, če je dodeljena
malemu podjetju. V primeru usposabljanja prikrajšanih delavcev in invalidov se lahko intenzivnost poveča za 10
odstotnih točk. Največja intenzivnost pomoči ne sme preseči 80 % upravičenih stroškov.
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V letu 2014 so bila realizirana izplačila delodajalcem v višini 1.867.124,59 EUR, kar predstavlja skoraj 87 %
realizacijo glede na plan za leto 2014. Realizirana izplačila v letu 2014 so zajela skupaj 5.282 vključitev.
Shema državnih pomoči št: BE01-5022860-2011 (s spremembami)
Poroč/ Kratek opis
Ukrep / (max. dva
program do tri stavke)

Programi usposabljanja – »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Cilji (Plan):

Rezultati:

Kazalniki
Cilj je povečati
konkurenčnost
in
prilagodljivost
podjetij s
spodbujanjem
pridobivanja
novih znanj
zaposlenih.

Vključitev
zaposlenih oseb
v programe
usposabljanja in
izobraževanja,
uspešno
dokončanje
programov
usposabljanja in
izobraževanja.

Izhodiščno
Začetno
(referenčno) (referenčno)
leto
stanje

-Št. vključenih
2011
oseb 3.000
-Št. vključenih
žensk 1.500
-Št. vključitev
zaposlenih 5.000
-Št.
udeležencev, ki
so končali
program
usposabljanja
4.250*

Izračun za
leto 2014

Uspešnost

Začetno
izhodišče:
20.949
vključenih
oseb v
programe
usposabljanja
in
izobraževanja.

Od začetka
operacije pa
do konec leta
2014 je bila s
sofinanciranji
dosežena:

-Št. vključenih 2014
oseb 4.233
-Št. vključenih
žensk 1.720
-Št. vključitev
zaposlenih 5.282
-Št.
udeležencev, ki
so končali
program
usposabljanja*
4.233

5282
vključitev
(2014) za
katera so
bila
sredstva
nakazana v
letu 2014

87,8 %
realizacija
vključenih
udeležencev,
69,5 %
realizacija
vključenih
žensk , 87,4%
realizacija
vseh
vključitev in
61,9 %
realizacija na
ravni
kazalinika št.
udeležencev,
ki so končali
program
usposabljanja
.

Vložena
Učinkosredstva
vitost
DP

Učinek (pozitiven/
negativen/ ni ga še Opomba
možno določiti)

Plan:
Vrednost
v okviru
celotne
operacije
9.845.77
5,73EUR;
v letu
2014 je
bilo eno
javno
povabilo:
5, javno
povabilo:
1.246.64
1,52 EUR

Pozitiven:
Kljub temu, da
plan še ni bil
dosežen, se št.
sodelujočih
podjetij povečuje,
s tem tudi število
vključitev in
sodelujočih oseb.

Program se je začel
izvajati 1.6.2011

V letu 2011 sta bili
objavljeni dve javni
povabili, v letu 2012
eno javno povabilo in
v letu 2013 4.
Javno povabilo
»Usposabljanje in
Vlaganje v
izobraževanje
zaposlenih 2011« in v
izobraževanje in
24. 4. 2014 5. javno
usposabljanje
povabilo za zbiranje
zaposlenih
ponudb v okviru
predstavlja velik
programa
doprinos za
»Usposabljanje in
podjetja, ne glede izobraževanje
zaposlenih 2011«
na to, koliko je
(5.JP).
Skupaj
usposabljanje
izplačil v
prenosljivo v druga
letu
podjetja.
Znesek sofinanciranja
2014:
Izobraževanje ima na vključeno osebo v
1.867.12
pomemben vpliv 3. JP je bil največ 700
4,59EUR
na produktivnost. EUR, v 4. JP 700 EUR
87%
za splošna in posebna
Izplačana
usposabljanja in 1500
sredstva realizacija v
EUR za javno veljavne
po 3. JP v letu 2014
programe, v 5. JP 700
letu
in
EUR za splošna in
2014:
85,9 %
posebna usposabljanja
25.520,6 Realizacija
in 1500 EUR za javno
5 EUR
na ravni
veljavne programe.
Izplačana operacije
sredstva
po 4. JP v
letu
2014:
1.230.25
4,11 EUR
Izplačana
sredstva
po 5. JP v
letu
2014:
611.349,
83 EUR

V letu 2014 je bilo
delodajalcem
izplačanih
1.867.124,59 EUR
sredstev za
sofinanciranje
usposabljanj.

*št. udeležencev, ki so uspešno končali usposabljanja ne more biti večje od števila vključenih oseb (vsak, ki je uspešno končal usposabljanje,
pomeni, da je bil tudi vključen v usposabljanja).
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Pomoč za zaposlovanje invalidov
Poročilo o merjenju učinkovitosti državnih pomoči po shemi BE03-5022860-2010
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je z novelo Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov leta 2011 prijavilo shemo pomoči za zaposlovanje invalidov v
invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in pri običajnih delodajalcih, ki skladno z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji presegajo predpisano kvoto zaposlenih invalidov. Letna vrednost prijavljene sheme državnih
pomoči po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe na letnem nivoju znaša cca 85.000.000, 00 EUR
na leto.
Ob prijavi pomoči je MDDSZ predstavilo tudi temeljna izhodišča, kazalnike za merjenje učinkovitosti, vire
podatkov, kratkoročno in dolgoročno obdobje ocenjevanja učinkovitosti pomoči ter prve pričakovane učinke
pomoči. Iz predstavljenega izhaja, da bo MDDSZ na podlagi uradnih podatkov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada (do 1.2.2013 Sklada
Republike Slovenije za spodbujanje zaposlovanja invalidov) merilo delež zaposlenih invalidov od skupnega
števila vseh zaposlenih delavcev v državi.
Podatki iz uradnih evidenc na dan 31.12.2013 kažejo, da je bilo v Sloveniji zaposlenih skupaj 783.343 delavcev,
od tega 30.327 invalidov, kar predstavlja 3,87% zaposlenih invalidov od skupnega števila vseh zaposlenih v
Republiki Sloveniji. Primerjalno z letom 2012 gre za povišanje odstotka zaposlenih invalidov s 3,82% za 0,05%, s
čimer ocenjujemo, da so imele dodeljene državne pomoči odlične pozitivne učinke (ocena 5).
Na dan 31.12.2014 je bilo skupno število zaposlenih delavcev 795.601, od tega 30.507 invalidov, kar predstavlja
3,83% zaposlenih. Odstotek zaposlenih invalidov se je primerjalno s preteklim letom malenkost zmanjšal,
vendar se je število zaposlenih invalidov primerjalno s preteklim letom povečalo, zato s strani dajalca pomoči
ocenjujemo, da so rezultati glede na dodeljeni znesek pomoči še vedno odlični, predvsem, če ob tem
upoštevamo zaostrene gospodarske razmere.
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MINISTRSTVO ZA KULTURO

Številka priglasitve SI

0002-5228000-2002

Naziv sheme
Sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin in
razvoja tehnične
infrastrukture na področju
medijev

Kategorija

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

Kultura

2.166.020,00

1.598.500,00

1.053.900,00

0001-5228000-2004

Pospeševanje razvoja
založniške dejavnosti v
Sloveniji

Kultura

3.910.429,01

4.045.456,01

3.503.997,70

0001-5228000-2003

Pospeševanje razvoja filmske
Kultura
dejavnosti v Sloveniji

4.818.407,96

4.203.356,41

3.181.081,70

0001-5228000-2002

Sofinanciranje projektov iz
proračunskega sklada za
avdio-vizualne medije

700.000,00

399.450,00

Kultura

Sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdio-vizualne medije in Pospeševanje razvoja filmske
dejavnosti v Sloveniji
Poročilo o učinkih državnih pomoči za sofinanciranje programskih vsebin medijev
Cilji priglašene sheme je zagotavljanje ustvarjanja programskih vsebin medijev in zagotavljanje medijskega
pluralizma.
Omenjeni cilj merimo preko zagotavljanja minimalnih deležev lastne produkcije, določenih v 85. členu Zakona o
medijih in sicer za:
radijske programe najmanj 30 % lastne produkcije v dnevnem oddajnem času;
televizijske programe najmanj 20 % lastne produkcije v dnevnem oddajnem času.

leto
2012

Kazalec:
povečanje deleža lastne produkcije radio
iz 85. člena zakona o medijih pri
izdajateljih, ki so bili sofinancirani
TV
število v razvidu medijev

Število podprtih programskih vsebin

leto
2013

leto
2014

18,69 %

14,00 %

14,00 %

17,96 %

19,80 %

19,80 %

1075

1112

1154

370

419

462

radio

20

18

23

TV

10

9

11

tisk

15

21

11

el. publikacije

10

2

8

5

3

4

60

53

57

tisk
el. medij

neodvisni
producenti
Skupaj

257

Učinki državne pomoči so pozitivni, saj ministrstvo z izborom podprtih projektov oz. programskih vsebin sledi
ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma, opredeljenimi v Zakonu o medijih. Številčno je bilo v tem obdobju
sicer zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev podprtih nekoliko manj projektov.
Zakon o medijih v 85. členu predpisuje zgolj minimalne deleže lastne produkcije, cilj pa je doseči čim višje. Po
podatkih izdajateljev medijev se kaže povečanje deleža lastne produkcije v dnevnem oddajnem času zaradi
sofinancirane programske vsebine.
Število novih vpisov v razvidu medijev ostaja v povprečju zadnjih let, skupno število vpisanih medijev pa
narašča iz leta v leto.

POROČILO SLOVENSKEGA FILMSKEGA CENTRA, JAVNE AGENCIJE RS O OCENI USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI
DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI ZA LETO 2014
1

PRAVNA PODLAGA

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljevanju SFC) je bila ustanovljena z namenom
pospeševanja razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji. Pri svojem delu upošteva določila naslednjih zakonskih in
drugih podlag, ki pojasnjujejo delovno področje:
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 ZUJF in 19/14 - odl. US- ZSFCJA);
Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb (Ur.l. RS, 60/11 in 62/12; Pravilnik 1);
Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških
sofinanciranih projektov (Ur.l.RS, št. 60/11, 82/11; Pravilnik 2);
Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov (Uradni
list RS, št. 54/12 in 43/14; Pravilnik 3);

Na podlagi zgoraj omenjenih pravnih podlag, so bila v letu 2014 izplačane državne pomoči po shemah:
-

-

-

2

Shema de minimis pomoči za sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije s strani
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (št. priglasitve: M001-58607252011);
Shema de minimis pomoči za sofinanciranje organizirane filmske stroke in kulturno vzgojnih filmskih
projektov s strani Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (št. priglasitve:
M002-5860725-2011) in
Shema de minimis pomoči Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
»Sofinanciranje promocije in distribucije filmov in organizacije filmskih festivalov v Republiki Sloveniji
ter predstavitve slovenskih filmov na mednarodnih filmskih festivalih« (št. priglasitve: M001-5867252013).

POSPEŠEVANJE RAZVOJA FILMSKE DEJAVNOSTI V RS

SFC je v letu 2014 s sredstvi prejetimi od Ministrstva za kulturo (MzK) in delno z prihodki ustvarjenimi z
opravljanjem javne dejavnosti, spodbujala kinematografsko proizvodnjo na osnovi sklenjenih pogodb s
producenti.
V obliki državne pomoči pa je SFC sofinanciral:
realizacijo filmske produkcije (razvoj scenarijev, razvoj projektov, produkcijo celovečernih,
srednjemetražnih in kratkih filmov večinsko sofinanciranih s strani slovenskih producentov in mednarodne
koprodukcije), in
filmov nastalih v izobraževalnih procesih.
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Pomoč po shemi de minimis je SFC izvajal na osnovi:
subvencij organizatorjem prireditev (filmski festivali in kulturna vzgoja),
subvencij strokovnim združenjem in
subvencije za promocijo in distribucijo
digitalizacija kinodvoran
Sofinanciranje se je izvajalo po predpisih, ki so veljala v obdobju, ko so bili posamezni projekti izbrani v
sofinanciranje.
S sofinanciranjem programa smo dosegli zastavljene cilje delovanja:
1. Povečanje števila slovenske filmske produkcije iz nacionalnega filmskega programa.
2. Učinkovitost promocije in odmevnost slovenskega filma doma in v tujini.
3. Povečevanje števila gledalcev posameznih filmov, podprtih iz naslova nacionalnega filmskega programa
SFC.
3

DRŽAVNE POMOČI

Podatki o učinkih državnih pomoči za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualno
produkcijo
Posredujemo vam podatke o učinkovitosti na ravni priglašene sheme
proračunskega sklada za avdiovizualne medije za leto 2014.

Sofinanciranja projektov iz

Namen priglašene sheme je zagotavljanje podpore avdiovizualni produkciji, s ciljem povečanja avdiovizualnih
projektov v deležih predvajanja medijev, kot so minimalno določeni v 87., 89. in 90. členu Zakonu o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06– uradno prečiščeno besedilo, 36/08–ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA in 90/10- odl.US; v
nadaljevanju: ZMed). 92. člen Zmed določa, da morajo avdiovizualna dela neodvisnih producentov obsegati
najmanj deset odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih programov Radiotelevizija Slovenija, k čemur se
všteva tudi delež slovenskih avdiovizualnih del, ki ga ustvarijo neodvisni producenti. Zakon o medijih določa, da
morajo slovenska avdiovizualna dela v vsakem televizijskem programu izdajatelja obsegati najmanj dva (2)
odstotka letnega oddajnega časa.
17. člen ZAvMS določa, da mora delež evropskih neodvisnih avdiovizualnih producentov v vsakem televizijskem
programu obsegati najmanj deset odstotkov letnega oddajnega časa. 18. člen ZAvMS določa, da morajo
izvajalci televizijskega programa vsako leto do konca meseca februarja ministrstvu, pristojnemu za medije, in
agenciji (AKOS) poslati razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času za preteklo leto.
Razčlenjeni podatki so osnova za prikaz učinkov državnih pomoč. Drugi kazalnik je višina dodeljenih
proračunskih sredstev. Sledijo podatki, pridobljeni s strani AKOS, za leto 2013 in za leto 2014.

Kratek opis

Leto
2013

Leto
2014

Indeks
2013/
2014

- min. 2 % deleža slovenskih avdio-vizualnih del
- min. 10% delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov

25,61 %
42,05 %

18,92 %
21,50 %

73,87
52,12

30,4%

24,50%

80,59%

92. člen ZMed - RTV Slovenija najmanj:
25%delež slovenskih audiovizualnih del

Rezultati izhajajo iz javno objavljenih podatkov AKOS za leto 2013 in revidiranih podatkov AKOS za leto 2014,
večja odstopanja pa so rezultat izvršenih nadzorov AKOS v zvezi z razčlenjenimi poročili izdajateljev medijev. V
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primeru deleža slovenskih avdio-vizualnih del ministrstvo ni upoštevalo programov tistih izdajateljev medijev, ki
teh del ne prikazujejo oz. so tematsko oblikovana. Podatki za RTV Slovenijo so prikazani še posebej.
SFC sofinancira avdiovizualne projekte na osnovi letno dodeljenih proračunskih sredstev, in na podlagi sklenih
pogodb za projekte, ki so bili izbrani na letnih razpisih. Projekti se praviloma financirajo dve leti. Kazalnik
uspešnosti je višina izplačanih državnih pomoči in število sofinanciranih projektov.
V letu 2014 so bili sofinancirani projekti iz treh letnih razpisov, in sicer 2012, 2013 in 2014. Skupaj je bilo
izplačano 721.000 EUR. V primerjavi z letom 2013, ko smo izplačali 700.00 EUR je bilo leto 2014 uspešnejše.

SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV
PRORAČUNSKE POSTAVKE ZA
MEDIJE

IZ
AV
Producent/ izvajalec

številka
odločbe

datum
odločbe

izplačano
v
letu
2014

Slov.narodu ukradeni otroci

Zavod Maja Weiss

483/13

15.3.2013

5.600,00

Mama je ena sama

Astral d.o.o.

432/13

14.3.2013

5.000,00

Kot krogla po Evropi

Casablancas d.o.o.

422/13

14.3.2013

5.900,00

Pravi Nabrežinec

Arsmedia d.o.o.

491/13

18.3.2013

6.500,00

Okupacija

Tramal films, zavod

303/14

5.2.2014

22.700,00

Most čez most

Filrouge d.o.o.

443/13

14.3.2013

18.000,00

Aljažev stolp

Mangart d.o.o.

456/13

14.3.2013

9.800,00

Nova jazz generacija

Perfo do.o.o.

409/13

14.3.2013

3.200,00

Podobe pozabe

Zavod Kinoatelje

429/13

14.3.2013

12.000,00

Potica

Stara gara, zavod

2915/13

14.11.2013 25.350,00

Cipercoperček

Invida d.o.o.

441/13

14.3.2013

12.400,00

Vsak pravi pesnik

Zavod strup produkcija

493/13

18.3.2013

3.000,00

Vašhava

EN-KNAP, zavod

440/13

14.3.2013

5.800,00

RAK

VERTIGO, zavod

1897/13

7.8.2013

7.000,00

TERRA MAGICA

Film IT d.o.o.

2621/13

15.10.2013 32.500,00

Voz z Ljubljanskega barja

PS Mangart d.o.o.

2616/13

15.10.2013 42.250,00

STARI JAZBEC

No History, zavod

2622/13

15.10.2013 16.800,00

TONE, JAVI SE

Filrouge d.o.o.

2624/13

15.10.2013 33.750,00

Princ Ki-Ki-Do. Pošast iz močvirja

Ozor, zavod za giblj.slike

2721/13

28.10.2013 20.250,00

KRIŽ

Miiijav animirani film

2618/13

15.10.2013 19.250,00

TUGO SUŠNIK - portret slikarja

FABULA d.o.o.

2617/13

10.10.2013 39.000,00

KRIŽ IN KLADIVO

Studio Legen d.o.o.

2623/13

15.10.2013 29.250,00

VITANJE V VESOLJU: SUNITA

CEBRAM d.o.o.

2614/13

15.10.2013 37.700,00

PETER PETER

Tramal films, zavod

302/14

5.2.2014

25 strelev za Vitomila Zupana

Stara gara, zavod

2898/13

14.11.2013 35.250,00

ČAP-TRENUTKI ODLOČITVE

VERTIGO, zavod

2615/13

15.10.2013 35.000,00

DO VRHA IN NAZAJ

ARSMEDIA d.o.o.

2901/13

14.11.2013 41.400,00

GAM-Zgodba o ANI MONRO

VPK d.o.o.

2613/13

15.10.2013 9.100,00

SREČA NA ROLKI

Zavod MULTIPRALTIK

2617/13

15.10.2013 9.450,00

Maček Muri - Sprehod

Invida d.o.o.

2817/14

10.11.2014 12.500,00

VRATA

Matjaž Mrak s.p.

2809/14

10.11.2014 3.500,00

Potovanje na ladji Beagle

Invida d.o.o.

2819/14

10.11.2014 5.000,00

Ki Ki Do, Balon

Ozor, zavod za gibljive slike

2811/14

10.11.2014 7.750,00

Koyaa - nagajivi ležalnik

ZVVIKS, zavod

2807/14

10.11.2014 10.000,00

Glasba je časovna umetnost

Nord cross production d.o.o. 2833/14

10.11.2014 18.750,00

SKODELICA KAVE

Zavod za kult.dej.AVI film

10.11.2014 8.750,00

NASLOV
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2844/14

28.800,00

ITA RINA

Cebram d.o.o.

2815/14

10.11.2014 18.750,00

IZKLJUČENI

Sever & Sever d.o.o.

2829/14

10.11.2014 10.000,00

FEKAPITALIZEM

Dr.zavez.mehk.pristanka

2846/14

10.11.2014 6.000,00

TOREJ V VRŠAC

Zv.mladih in kreat.Tolmin

2831/14

10.11.2014 7.500,00

VEČ OD LAJFA

Tramal films, zavod

2813/14

10.11.2014 12.500,00

KDO JE GAL?

CVINGER FILM, Zavod

2979/14

18.11.2014 9.500,00

ŽENSKA NA MEJI

Casablanca d.o.o.

2977/14

10.11.2014 4.500,00

PAPPENSTORY

Bela film d.o.o.

2805/14

10.11.2014 14.000,00

SKUPAJ

721.000

Tudi glede na število sofinanciranih projektov je bilo leto 2014 uspešnejše. V letu 2013 smo financirali 29
projektov, v letu 2014 pa 44 projektov.

Podatki o učinkih državnih pomoči za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za slovenske
kratkometražne, srednjemetražne in celovečerne filmske projekte
V letu 2014 so bili sofinancirani naslednji filmski projekti:

Filmski program
CELOVEČERNI FILMI
DREVO
HOUSTON IMAMO PROBLEM
VZTRAJANJE
IDILA
ŠIŠKA DELUX
MAMA
NOČNO ŽIVLJENJE
DOM
POT V RAJ
KOMEDIJA SOLZ
IVAN
PLAYING MEN
ZGODBE IZ KOST.GOZDOV
POJDI Z MANO
RUDAR
RUMENI BOOGIE
skupaj:
KRATKOMETRAŽNI FILMI
Oči, a lahko jaz šofiram
MALA ŠOLA URESNIČARIJE
ŠAMPANJSKI TWIST
DRUŽINA
VŠEČKANA
SLOVO
NE SKRBI, VSE JE V REDU
ZGODBA O USPEHU
skupaj:
KOPRODUKCIJE
KROGI
DRUŽINSKI FILM
KOSEC
NAŠ VSAKDAN

producent/ izvajalec

številka
odločbe

datum
odločbe

izplačila
v
letu 2014

Zavod Mono o
Studio VIRC d.o.o.
NUKLEUS FILM d.o.o.
Zavod BLADE produkcija
PERFO d.o.o.
GUSTAV FILM d.o.o.
VERTIGO, zavod
VERTIGO, zavod
Sever & Sever d.o.o.
Arsmedia d.o.o.
STARA GARA
Zavod NOSOROGI
Zavod NOSOROGI
A.A.C.Production d.o.o.
Nukleus film d.o.o.
Nora Production Group d.o.o.

2412/11
1176/13
1213/13
1290/13
1364/13
1320/13
2549/13
2555/13
1602/14
1979/14
1672/14
1609/14
1610/14
1668/14
1674/14
1987/14

26.10.2011
6.6.2013
10.6.2013
12.6.2013
19.6.2013
14.6.2013
11.10.2013
11.10.2013
19.11.2014
31.9.2014
23.6.2014
20.6.2014
20.6.2014
27.6.2014
27.6.2014
31.7.2014

22.800,00
76.500,00
99.000,00
150.500,00
360.500,00
196.116,94
291.000,00
31.500,00
65.000,00
75.000,00
143.750,00
30.000,00
62.500,00
137.500,00
90.000,00
112.500,00
1.944.166,94

VERTIGO, zavod
GUSTAV FILM d.o.o.
BELA FILM d.o.o.
CVINGER FILM, zavod
ŠTADERZEN, ZKUD
Zavod ZVVIKS
BUGBRAIN, inštitut
CASABLANCA d.o.o.

2187/10
1318/13
1430/13
2453/13
1625/14
1670/14
1705/14
1610/14

26.11.2010
14.6.2013
1.7.2013
3.10.2013
3.10.2013
23.6.2014
30.6.2014
20.6.2014

6.355,00
15.000,00
15.000,00
9.877,00
36.100,00
40.950,00
16.250,00
25.000,00
164.532,00

VERTIGO, zavod
Arsmedia d.o.o.
FORUM Ljubljana
Studio MAJ, d.o.o.

2259/10
1193/13
1179/13
1291/13

3.12.2010
7.6.2013
6.6.2013
14.6.2013

10.751,00
45.723,00
35.000,00
46.750,00
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SRCE MESARJA
PLES Z MARIJO
BLUE VELVET REVISITED
ZENIT
NA MEJI
Bomo prvaki sveta
skupaj:
POVEČAVE
HVALA ZA SUNDERLAND
skupaj:
RAZVOJ
SCENARIJEV
IN
PROJEKTOV
Zgodbe iz kostanjevih gozdov
BORO
MOJ PRIJATELJ BOEING
DELFINI IN OVCE
Jezero na robu mesta
Smeti na luni
LUŽA
Pisma s fronte
Sanja se je ustavila
Plavalka
Dedek gre na jug
In zato je pravljica tako lepa
Mecedes - ognjeni konj
Tribuna ali veseli upor
Martin Krpan
KOYAA
"i-OTOK"
SEDANJOST
Košarkar naj bo
Maček Muri-Kosilo
Dober dan za delo
Varuh nikogaršnje zemlje
Sanja se je ustavila
Gjakmarrja-krvno maščevanje
Kino Volta
Pekarna Mišmaš
skupaj:
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Štud.filmi in štud.TV dela
2013/14
Štud.filmi in štud.TV dela
2013/14
Štud.filmi in štud.TV dela
2013/14
Štud.filmi in štud.TV dela
2014/15
skupaj:
SKUPAJ FILMI

STARA GARA
STARA GARA
Bela film d.o.o.
Gustav film d.o.o.
Zavod Petra Pan Film
Perfo d.o.o.

2918/13
1036/14
1022/14
1038/14
2575/14
2539/14

14.11.2013
9.5.2014
8.5.2014
9.5.2014
22.10.2014
17.10.2014

30.000,00
25.000,00
12.500,00
52.500,00
6.250,00
17.500,00
281.974,00

RESTART PRODUK.d.o.o.

1771/13

19.7.2013

2.750
2.750,00

NOSOROGI, Zavod
Janez BURGER
Matevž LUZAR
RESTART PRODUK.d.o.o.
PERFO d.o.o.
GUSTAV FILM d.o.o.
Nora production group d.o.o.
ARSMEDIA d.o.o.
Blaž KUTIN
Rolanda REBREK
Traktor d.o.o.
ARSMEDIA d.o.o.
Zavod STARA GARA
Tramal films, zavod
Zavod STRUP produkcija
Zavod ZVVIKS
ASTRAL d.o.o.
FORUM Ljubljana, zavod
GUSTAV FILM d.o.o.
Invida d.o.o.
Bela film d.o.o.
Zavod kinoatelje Šmihel
Nukleus film d.o.o.
Matjaž Mrak s.p.
Fabula d.o.o.
FilRouge d.o.o.

982/13
1048/13
1169/13
1779/13
466/14
1189/14
1204/14
1197/14
1182/14
1177/14
2522/14
927/13
1105/13
305/14
801/14
771/14
807/14
777/14
813/14
789/14
783/14
819/14
3048/14
3020/14
3014/14
3008/14

27.5.2013
30.5.2013
6.6.2013
19.7.2013
28.2.2014
26.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
23.6.2014
23.6.2014
15.10.2014
16.5.2013
4.6.2013
5.2.2014
16.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
15.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
20.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014

570,00
3.937,50
525,00
566,60
5.700,00
5.800,00
5.800,00
5.400,00
5.300,00
5.300,00
1.425,00
1.800,00
7.200,00
15.000,00
14.400,00
14.850,00
10.200,00
16.200,00
16.200,00
9.960,00
10.800,00
6.600,00
5.000,00
4.500,00
3.750,00
6.250,00
183.034,10

AGRFT

456/14

28.2.2014

85.000

Univerza v Novi gorici

461/14

28.2.2014

7.000

AGRFT

2761/14

6.11.2014

22.500

Univerza v Novi gorici

2772/14

7.11.2014

3.000
117.500
2.693.957,04
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Realizacija ključnih ciljev:
POVEČANJE SLOVENSKE FILMSKE PRODUKCIJE
-

Dokončali smo financiranje realizacije naslednjih filmskih projektov: Drevo, Pot v raj, Oči, a lahko jaz
šofiram, Šampanjski twist, Krogi, Kosec, Naš vsakdan in Ples z Marijo;
dokončali smo tudi financiranje povečavi filmskega projekta Hvala za Sunderland;
sofinancirali smo študijske filme v višini 117.500 EUR in
sofinancirali smo razvoje projektov in scenarijev dveh rednih letnih razpisov.

-

V primerjavi z letom 2013 smo izplačali za 308.752 EUR manj sredstev, financirali pa smo isto število (65)
projektov kot v letu 2013.
4

DE MINIMIS

V letu 2014 smo izplačali za 379.506,45 EUR državnih pomoči, po shemi de minimis, za naslednje programe:

Programski sklop akcije
subvencije - sofinanciranje

transferji

/ izplačano v letu
2014

Promocija in distribucija

84.920,00

Filmski festivali

54.650,00

Filmska vzgoja

131.404,00

Organizirana stroka

19.245,00

Digitalizacija kinematografov

89.287,45

SKUPAJ

379.506,45

SOFINANCIRANJE PROMOCIJE IN DISTRIBUCIJE
V letu 2014 smo izplačali 93.360,94 EUR, 12 projektom za promocijo in distribucijo novega filma doma in v
tujini:
Promocija in distribucija
Naslov projektov
Zoran, moj nečak idiot
Koyaa-Roža
Ženska, ki si je otrla solze

producent/izvajalec

številka in datum odločbe

izplačano v letu 2014

STARA GARA, zavod
ZVVIKS
VERTIGO, zavod
Triglav film produkcija
d.o.o.
Forum Ljubljana, zavod
Forum Ljubljana, zavod
Zavod Mono o
Bela film d.o.o.
STARA GARA, zavod
Zavod Mono o
Sever & Sever, d.o.o.

322/14, 21.2.2014
320/14, 7.2.2014
2259/10, 3.12.2014

10.000,00
1.720,00
10.000,00

1167/14, 23.5.2014
1679/14, 27.6.2014
2736/14, 4.11.2014
2734/14, 4.11.2014
2959/14, 18.11.2014
2961/14, 18.11.2014
3005/14, 19.11.2014
3003/14, 19.11.2014

661,31
25.000,00
2.817,34
2.653,78
300,00
1.900,00
18.000,00
18.000,00

3122/14, 24.11.2014

1.970,00

Razredni sovražnik
Inferno
Inferno - Busan
Drevo - Karlovy vary
Šampanjski twist
Sprava (Rdeči in črni)
DREVO
Pot v raj
Boles nominacija Cartoon
D'Or
No history
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Čefurji raus
Ekspres
SKUPAJ

na

Balkan
Arsmedia d.o.o.

3295/14, 19.12.2014

338,51
93.360,94

V primerjavi z letom 2013 smo izplačali manj sredstev v ta namen, saj je bilo v letu 2014 zaključenih manj
filmskih projektov, kot leto prej.
UČINKOVITOST PROMOCIJE IN ODMEVNOST SLOV. FILMA DOMA IN V TUJINI
A / TUJINA
Mednarodne nagrade
V nadaljevanju so navedeni filmi, ki so v letu 2014 prejeli nagrade na mednarodnih festivalih:
Kratki filmi
Koyaa – Roža režiserja Kolje Sakside
nagrada “Best stop motion for children” (Brasil Stop Motion Film Festival)
Boles režiserke Špele Čadež
nagrada občinstva (Animafest Zagreb);
najboljši kratki film (Trieste FF);
zlati jezdec za najboljši animirani film, nagrada ARTE za najboljši kratki film (Filmfest Dresden);
glavna nagrada (Monstra International Animation Festival Lizbona);
nagrada občinstva (ANIMA Int. Animation Festival Bruselj);
najboljši kratki regionalni film (Kratkofil, Banja Luka);
najboljša stop motion animacija (Neum Festival of Animated Film, BIH);
najboljša animacija (Int. Short Film Festival Tabor, Hrvaška);
nagrada za prvence (Hiroshima Int. Animation Festival, Japan);
omemba žirije (Japan Media Arts Festival)
Jutro režiserke Sonje Prosenc
nagrada za najboljši kratki film (19ème Rencontre du film, Maroko)
Kdo se boji črnega moža? režiserja Janeza Lapajneta
nagrada za najboljši film in nagrada za najboljšega igralca (Wayne T. Carr) (Pasadena IFF);
zmagovalec festivala in zmagovalec po izboru občinstva edini nagradi na festivalu, drugih ne podeljujejo
(Montgomery Film Festival 2014, ZDA);
nagrada občinstva za najboljši mednarodni kratki film - glavna nagrada v mednarodni konkurenci
(FilmDayton Festival 2014, ZDA);
najboljši vojni film (Portsmouth International Film Festival 2014, Anglija).
Celovečerni igrani filmi
Zapelji me režiserja Marka Šantića
velika nagrada žirije ( 9.SEE FF, Los Angeles)
Čefurji raus!
nagrada za najboljši scenarij in nagrada za življenjsko delo na področju igre (Emir Hadžihafisbegoviću) (SEE
Paris 2014);
nagrada media (Priština FF)
Nagrada za najboljšo režijo (30. Alexandria International Film Festival, Egipt)
Krogi režiserja Srdana Golubovića
najboljši tujejezični film (Palm Springs IFF, ZDA);
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-

kristalni Feniks za najboljši scenarij (Tehran Fajr IFF, Iran).

Razredni sovražnik režiserja Roka Bička
nagrada mesta Saint-Quentin (Mednarodni festival Ciné-Jeune 2014, Francija);
najboljši evropski celovečerni film (Mednarodni filmski festival v Bradfordu, Anglija);
najboljši igralec v sekciji "Nova Evropa - Nova imena" (I. Samobor) in nagrada CICAE v sekciji "Nova Evropa Nova imena" (Kino Pavasaris - Mednarodni filmski festival Vilna 2014, Litva);
nagrada občinstva za evropski celovečerni prvenec (festival Premiers Plans, Angers, Francija);
častna omemba v sekciji "Zlato sidro" (Haifa International Film Festival 2014, Izrael);
nagrada Emeric Pressburger - glavna nagrada festivala in nagrada FICC (Jameson CineFest Miskolc
International Film Festival 2014, Madžarska);
tretja nagrada za režijo "Živojin Žika Pavlović" in zlati lešnik za najboljšo moško vlogo - Igor Samobor kot
Robert (Leskovac International Festival of Film directing - LIFFE 2014, Srbija);
nagrada petih jezer - glavna nagrada festivala (Five Lakes Film Festival 2014, Nemčija).
Drevo režiserke Sonje Prosenc
nagrada žirije mladih igralcev (Film By The Sea, Nizozemska)
Zoran, moj nečak idiot režiserja Mattea Oleotta
nagrada žirije mladih (Sofia IFF);
nagrada občinstva (Festa do Cinema Italiano, Portugal);
nagrada Mario Verdone (Festival del Cinema Europeo di Lecce).

Dokumentarni filmi
Jaz sem Janez Janša režiserja Janeza Janše
nagrada za najboljši dokumentarni film (Bellaria FF, Italija)
Damir Avdić - Pravi človek za kapitalizem režiserja Dušana Moravca
nagrada za najboljši film (Dorf 2014, Vinkovci)
Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj režiserja Janeza Burgerja
posebno priznanje festivala (Dorf 2014, Vinkovci)
Karpopotnik režiserja Matjaž Ivanišin
posebna omemba na 20. MedFilm festivalu v Rimu;
nagrada za najboljši dokumentarni film na Zagrebškem filmskem festivalu.
NOMINACIJE
Razredni sovražnik je prvi slovenski film, ki so ga izbrali med tri (3) finaliste nagrade lux, ki jo podeljuje
Evropski parlament. Film režiserja Roka Bička se je v finale prebil v konkurenci več kot 60 filmov.
Film Kam (režija Katarina Morano) je bil nominiran med desetimi filmi za nagrado študentski oskar v kategoriji
tujega filma.
B / V SLOVENIJI

NACIONALNE FILMSKE NAGRADE, PODELJENE NA FESTIVALU SLOVENSKEGA FILMA
NAGRADA
celovečerni film
kratki film

Boj za, režija: Siniša Gačić, produkcija Tramal Films
Prespana pomlad, režija Dominik Mencej, produkcija
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UL AGRFT
Princ Ki Ki Do, Pošast iz močvirja, produkcija Zavod
Ozor
Rejnica, režija Miha Možina, produkcija UL AGRFT
Šuolni iz Trsta, režija Gregor Božič, produkcija
Deutsche Film & Fernsekakademie Berlin
Barbari, režija: Ivan Ikić, produkcija Sense Production
(slovenski koproducent Restart Production)
Dominik Mencej / Prespana pomlad
Dominik Mencej / Prespana pomlad
Anja Novak / Prespana pomlad
Jernej Kogovšek / Drevo
Mitja Ličen / Drevo
Janez Dovč / Drevo
Sašo Podgoršek / Vašhava
Peter Perunović / Prespana pomlad
Mojca Gorogranc Petrushevska / Inferno
Julij Zornik / Inferno
Drevo, režija: Sonja Prosenc, produkcija Zavod Mono
O
Pot v raj, režija: Blaž Završnik, produkcija Sever &
Sever
Kaj pa Mojca?, režija Urša Menart, produkcija Sever
& Sever
Boj za, režija: Siniša Gačić, produkcija Tramal Films
Šuolni iz Trsta, režija Gregor Božič, produkcija
Deutsche Film & Fernsekakademie Berlin
Ajda Smrekar / Pot v raj
Hanna Preuss

animirani film
dokumentarni film
študentski film
manjšinska koprodukcija
režija
scenarij
glavna ženska vloga
glavna moška vloga
fotografija
glasba
montaža
scenografija
maska
ton
Nagrada združenja slovenskih filmskih kritikov
Nagrada občinstva
Nagrada Art kino mreže
Teleking nagrada za najboljši celovečerni film
Restart nagrada za najboljši študentski film
Stopova nagrada igralec oz. igralka leta
Badjurova nagrada za življenjsko delo

Redno distribucijo je v letu 2015 pričelo 5 slovenskih filmov, ki je bilo podprto s strani SFC (vštete so tudi
manjšinske koprodukcije). Vsi so prejeli podporo za produkcijo.
Skupaj si je slovenske filme ogledalo 108.227 gledalcev, kar predstavlja 5,74% vseh gledalcev v letu 2014.
Gledanost filmov, ki jih sofinanciral Slovenski filmski center, javna agencija RS je bila sledeča:
naslov filma

leto
distribucije

POT V RAJ

2014

4.782

INFERNO

2014

3.096

KROGI

2014

2.212

ŽENSKA, KI SI JE OTRLA SOLZE

2014

1.112

DREVO

2014

808

SKUPAJ NOVO DISTRIBUIRANI FILMI

začetka število gledalcev*

12.010

FILMI, KI SO ZAČELI DISTRIBUCIJO PRED LETOM 2014 IN SO BILI PREDVAJANI ŠE V LETU 2014
GREMO MI PO SVOJE 2

2013

13.125

RAZREDNI SOVRAŽNIK

2013

12.238
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ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT

2013

3.917

ČEFURJI RAUS!

2013

2.331

VAJE V OBJEMU

2013

391

DVOJINA

2013

271

NAHRANI ME Z BESEDAMI

2012

168

PETELINJI ZAJTRK

2007

135

LAHKO NOČ GOSPODIČNA

2011

120

GREMO MI PO SVOJE

2010

96

TRAKTOR, LJUBEZEN IN ROCK'N'ROLL

2011

70

SREČEN ZA UMRET

2013

69

HVALA ZA SUNDERLAND

2013

67

ŠANGHAJ

2012

65

STANJE ŠOKA

2011

50

ADRIA BLUES

2013

31

PIRAN/PIRANO

2010

30

SKUPAJ – FILMI IZ PRETEKLIH LET

33.174

SKUPAJ VSI PREDVAJANI FILMI

45.184

Poleg novih filmov se je v kinematografih predvajalo še 17 slovenskih filmov iz prejšnjih let. Najuspešnejši med
temi je bil celovečerni-mladinski film Gremo mi po svoje 2, ki je imel v letu 2014 13.125 gledalcev.
SFC za promocijo slovenskih filmov skrbi tudi z izdajo in trženjem filmov na DVD. V letu 2014 je bilo v prodaji 24
naslovov, prodanih je bilo skupno 3.911 izvodov, najbolj prodajani naslov je bil Srečno, Kekec (778 izvod).
Prodaja se je rahlo povečala glede na leto 2013 (3.669 izvodov)
SOFINANCIRANJE FILMSKIH FESTIVALOV V RS
V letu 2014 smo izplačali 54.650 EUR za sofinanciranje festivalov, naslednjim projektom:
NASLOV PROJEKTA

producent/izvajalec

izplačano v letu 2014

Animateka - 2013
Revija SLO dokumentarnega filma
7.BOFF - Bovec outdoor festival
Festival migrantskega filma
4.StopTrik MFF
Fest.gejevskega in lezbičnega filma
Monografski festival
5.f.evropskega in mediteranskega filma
Revija slov.dokumentarnega filma
50.srečanje najmlajših film.ustv.SLO

Društvo 2 koluta
Društvo MIRTA
Športno društvo DRČA
Slovenska filantropija
Pekarna Magdalen.mreže MB
Društvo ŠKUC
Zavod Kinoatelje Šmihel
FIVIA d.o.o.
MITRA, društvo
JSKD

3.100,00
200,00
1.500,00
7.500,00
6.000,00
12.600,00
9.000,00
10.000,00
3.500,00
1.250,00

SKUPAJ

54.650,00

Na tem področju smo v primerjavi z letom 2013 izplačali manj sredstev. Ker so trije največji mednarodni filmski
festivali v Sloveniji prešli na večletno sofinanciranje, ki jim ga po novem z letom 2014 zagotavlja Ministrstvo za
kulturo, je bila dodeljena vsota vseh sofinanciranj na koncu bistveno manjša od razpisane.
SOFINANC. KULTURNO VZGOJNIH FILMSKIH PROJEKTOV V RS
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Za kulturno vzgojne filmske projekte se je v letu 2014 izplačalo 131.404 EUR državnih pomoči. To je skoraj
enkrat več, kot v letu 2013, ko smo izplačali 69.950 EUR. Sofinancirali smo 36 projektov (iz lanskega in
letošnjega razpisa). Ker je vsak projekt namenjen širši množici udeležencev, lahko trdimo, da je učinkovitost
dodeljenih državnih pomoči na tem področju – izredno dobra.
NASLOV PROJEKTA

producent/izvajalec

izplačano v
letu 2014

Produkcija igrano dokum.filma
Posebne vrste kinematografije
Animirani film
SLON NA OBISKU
KINOBALON 2013/14
KINO VRTIČEK 2013/2014
Filmska šola: skrivnosti neodvisne produkcije
Filmska vzgoja v slo kinematografih
Uspos.za učitelje mentorje …..
Podmornica-OTOK za mularijo
KINOZAVER
Prod.del. in pred.,stop motion
Anim.film in spletna platforma
Filmska šola: skrivnosti neodv.produk.2014/15
Slovenski film kot ogledalo časa
Filmski tabor Kolpa
KINOBALON 2014/15
Vzgajanje pogleda
Kinovrtiček 2014/15
SLON, vzg.izobr.progr.
Filmšula
Vzojeva film.vzgoja po SLO
Program film.vzgoje 2014/15
Uspos.za učitelje mentorje …..
DOKU delavnica

KD Media didakta
SCCA
ZVVIKS
Društvo 2 koluta
JZ Kinodvor
CID Ptuj
Filmsko društvo Film Factory
Art kino mreža Slovenije
Slavistično društvo Slovenije
OTOK-Zavod
Festival Velenje
ZVVIKS
ZVVIKS
Filmsko društvo Film Factory
Zavod IK Črnomelj
Zavod IK Črnomelj
JZ Kinodvor
Društvo za širj.film.kult.KINO
CID Ptuj
Društvo 2 koluta
Kosovelov dom Sežana
VIZO
KD Franca Bernika, Domžale
Slavistično društvo Slovenije
MITRA, društvo

1.875,00
1.125,00
1.000,00
1.100,00
2.100,00
250,00
250,00
650,00
750,00
300,00
150,00
13.500,00
11.700,00
4.050,00
2.500,00
3.000,00
22.500,00
3.150,00
1.000,00
10.854,00
625,00
6.750,00
875,00
900,00
3.000,00

Filmski krožki
Celoletne Luksuz filmska šola
Brezpl.ped.vseb.AKMS 2014/15
Novi svet glasbe in filma MB 2014
Pazi snemamo! Filmska šola
Filmika - 2014/15
Kino-katedra
Dokum.film in video animacije
Filmski seminar/Laboratorij
Campus delavnice dokum.filma
Medn.delavnica dokum.filma

Ustanova Silvana Furlana
Dr.zaveznikov mehkega prist.
Art kino mreža Slovenije
Subkulturni azil Maribor
II.Gimnazija Maribor
Univerza v Mariboru-knjižnica
JZ Slovenska kinoteka
Dr.prijateljev zmernega napr.
JS RS za kulturne dejavnosti
JS RS za kulturne dejavnosti
Dr.zaveznikov mehkega prist.

2.000,00
4.000,00
6.750,00
3.500,00
500,00
1.250,00
2.700,00
1.250,00
4.500,00
1.000,00
10.000,00

SKUPAJ

131.404,00

Na rednem letnem razpisu je bilo zbranih 25 kulturno vzgojnih filmskih projektov in razdeljenih 150.500 EUR,
kar je največ do sedaj. V primerjavi z letnim razpisom lanskega leta se je povečalo za več kot za 100% (71.500
EUR). SFC je prvi razpis za sofinanciranje filmske vzgoje objavil leta 2012 v višini 30.000 EUR. Od takrat se vsako
leto bistveno poveča tako število prijav kot število podprtih projektov oziroma programov. Lani smo
sofinancirali 14 filmsko vzgojnih projektov, letos že 25 projektov, s čimer SFC prispeva k dvigu filmske
pismenosti in izobraževanju na področju filma tako med otroci in mladostniki, kot tudi za odrasle. Pri tem se
zavedamo, da je projektnemu načinu filmske vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajajo kulturne ustanove, potrebno
zagotoviti tudi bolj sistematičen, kontinuiran način filmske vzgoje, ki bo zajel veliko širšo populacijo. Podatki
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sicer kažejo na vztrajni trend rasti obiska filmsko vzgojnih projektov. V letu 2013 smo zabeležili bistven porast
obiska, vsega skupaj nekaj manj kot 70.000 obiskovalcev, od tega največ v okviru šolskih projektov. Število
obiskovalcev je tudi v letu 2014 v porastu glede na prejšnja leta in sicer je bilo zabeleženo 75.535 obiskovalcev.
SOFINANC. PROGRAMOV ORGANIZIRANE FILMSKE STROKE V RS
Tudi pri tem programu beležimo že tretje leto zapored povečano zanimanje za javni letni razpis, kar je posledica
povečane dejavnosti strokovnih društev in zavodov na področju strokovnega usposabljanja in uveljavljanja
filmske stroke v slovenskem kulturnem, prostoru nasploh. Z lanskih 3 smo v letu 2014 povečali število
sofinanciranih projektov na 6. Višina skupnega sofinanciranja pa se je dvignila na 19.245 EUR (v letu 2013 je
znašala 4.114 EUR).
NASLOV PROJEKTA

Producent / izvajalec

izplačano
letu 2014

Večeri slov.filmskih režiserjev
Leto Kina-Kinodvor 90
Strok.sreč. film.prikaz.in distr.
Večeri slov.režiserjev
Afir.in prom.slov.anim.filma
VIZO - zavod
Izobraževanje kinooperaterjev
Srečanje članov Artkino mreže
Društvo slov.film.publicisti

Društvo slov.film.ustvarjalcev
JZ KINODVOR
ART KINO MREŽA SLO
DSFU
Društvo slov.animiran.filma
Uspos..za Vizojeve mentorje
ART KINO MREŽA SLO
ART KINO MREŽA SLO
Mednarod.delovanje dr.FIPRESCI

3.250,00
7.500,00
946,00
1.250,00
2.500,00
440,00
2.024,00
400,00
935,00

SKUPAJ

v

19.245,00

SOFINANC. DIGITALIZACIJE SLOVENSKE KINEMATOGRAFIJE
Z koriščenjem državnih pomoči je bila v prvi polovici leta 2014 zaključena digitalizacija kinematografov, ki so se
prijavili na javni razpis v letu 2013: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Linhartova dvorana Cankarjevega
doma, Mestni kino Metropol v Celju, kino KD Slovenj Gradec, Mestni kino Ptuj, Kulturni dom Nova gorica, Kino
Sora Škofja loka, KC Delavski dom v Zagorju, kino Rogaška v Rogaški slatini, Kino Velenje Festivala Velenje in
kino v Kosovelovem domu v Sežani.
Na javnem razpisu za digitalizacijo kinematografov za leto 2014/15 z dne 14. 3. 14 so bili sprejeti v
sofinanciranje še novi 4 prijavitelji. Skupni znesek sofinanciranja znaša 78.000 EUR. Izbrani prijavitelji: Avditorij
Portorož, ZIK Črnomelj, DPD Svoboda Žiri, Dom Ivana Cankarja Vrhnika.
V letu 2014 je bilo razdeljeno 89.287,45 EUR v ta namen:
NASLOV PROJEKTA

producent/izvajalec

izplačano
letu 2014

Kino ODEON
Kino Rogaška
Mestni kino Ptuj
Kino VELENJE
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kino SORA
Kinodvorana KD Sežana
Artkinematograf Črnomelj
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Kino Svoboda Žiri
Avditorij Portorož

Center za kult.,šport in prired.Izola
Tobija Medved s.p.
CID PTUJ
Festival VELENJE
KD Slovenj Gradec
Kino SORA, d.o.o.
Kosovelov dom Sežana
Zavod IK Črnomelj
Zavod IC za ŠK Vrhnika
DPD Svoboda Žiri
Avditorij Portorož

62,45
16.875,00
16.875,00
16.875,00
2.250,00
2.250,00
1.600,00
5.000,00
18.000,00
4.500,00
5.000,00

SKUPAJ

v

89.287,45

Prijavitelje smo tudi pogodbeno zavezali, da bodo zadržali zahtevani obseg (nad 100 projekcij letno) in
programsko kakovost svojega sporeda, o čemer morajo poročati vsaj tri leta zaporedoma po končani
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digitalizaciji. Pomen nacionalne sheme posodobitve infrastrukture kinematografije je v aktualni situaciji na
področju javnega kinematografskega prikazovanja filmov še toliko bolj pomemben; vzporedno z postopkom
digitalizacije komercialne mreže multipleksov je potekalo tudi njihovo lastniško preoblikovanje, saj je večino
komercialnih in prevzela multinacionalka Cineplexx z upravo za Slovenijo v Zagrebu. Mreža art kinematografov
sicer še zdaleč ne predstavlja večinskega tržnega deleža po kriteriju obiska ali prihodka od prodanih vstopnic, je
pa gotovo jamstvo programske raznovrstnosti in zadrževanja že pridobljene kulturni ravni prikazanega
filmskega sporeda. Če bo kompleks Kolosejevih dvoran prevzel predstavnik ene od multinacionalk, je
nevarnost diktiranja sporeda s pretežno studijskimi »mainstream« filmi povsem gotov scenarij in je zato Art
kino mreža toliko bolj dragocen dejavnik kulturne raznolikosti in kakovosti javno prikazanih filmov v Sloveniji;
zavedati se je treba, da je še vedno repertoar odkupljenih licenc odvisen predvsem od kinematografskega
povpraševanja, kar posledično pomeni, da bo dejavnost distribucije omejena na tki majorje(zastopnike
studijske produkcije), kar bo bistveno ohromilo ali celo ogrozilo dejavnost neodvisnih slovenskih distributerjev.
S posodobitvijo tehnične infrastrukture art kino mreže je država prispevala k preživetju mreže malih kino
dvoran, razporejenih po celi Sloveniji, tako da so sploh kompatibilne z modernim filmskim formatom. Pri tem
bo igrala vedno večjo vlogo podpora projektom filmske vzgoje in posebnih (tudi festivalskih) oblik predvajanja
filmov.
5

OCENA USPEŠNOSTI

Učinek državnih pomoči, ki jih je izplačal SFC v letu 2014, je bil v poprečju prav dober (4). Kljub temu, da se je v
letu 2014 izplačalo manj državnih pomoči za spodbujanje slovenske filmske dejavnosti in se slovenska filmska
produkcija ne more meriti z drugim državami v okviru EU, je naša kinematografija razpoznavna, kar je razvidno
tudi z doseženimi nagradami in priznanji.
V glavnem smo dosegli začrtane cilje, ki so bili zaradi zmanjšanih sredstev in zlasti zaradi ukrepov ZUJF-a
skromnejši.

JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS
Spodbujanje založništva v Sloveniji (N1/2006)
1. Uvod
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK) je oseba javnega prava, ki jo je
ustanovila Republika Slovenija z Zakonom o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Zakon določa
ustanovitev, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor ter opredeljuje naloge JAK. Področje
knjige v skladu š tem zakonom obsega zagotavljanje pogojev za izdajanje knjig in revij s področja
leposlovja in humanistike, ustvarjalce s področja leposlovja in humanistike, prevode slovenskih
avtorjev v tuje jezike, mednarodno sodelovanje s področja knjige, literarne festivale in literarne
prireditve, razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture, promocijo knjig, avtorjev in branja,
usklajenost delovanja vseh členov verige knjige, dodatno poklicno usposabljanje s področja knjige,
knjižnično nadomestilo in informatizacijo na področju knjige.
Namen ustanovitve JAK je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem
strateških dokumentov in usmeritev na področju knjige. JAK opravlja tudi druge naloge, vezane na
spodbujanje razvoja na področju knjige, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi.
JAK opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajne pogoje za
razvoj področja knjige ter da strokovno in neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki še
financirajo iz državnega proračuna.
Temeljne naloge JAK so zagotavljanje pogojev za izdajanje knjig in revij s področja leposlovja in
humanistike, ustvarjalce s področja leposlovja in humanistike, prevode slovenskih avtorjev v tuje
jezike, mednarodno sodelovanje na področju knjige, literarne festivale in literarne prireditve, razvoj
knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture, promocijo knjig, avtorjev in branja, usklajenost
delovanja vseh členov verige knjige, dodatno poklicno usposabljanje s področja knjige, knjižnično
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nadomestilo in informatizacijo na področju knjige. Na področju digitalizacije so cilji JAK razvoj
elektronskega založništva, dostopnost elektronskih knjig in revij na vseh platformah ter znižanje
davčne stopnje na e-knjigo.
Ustanovitev JAK temelji na naslednjih načelih: zagotavljanje pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na
področju leposlovja in humanistike; zagotavljanje pogojev za večjo dostopnost slovenske knjige;
zagotavljanje pogojev za dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe
ter zagotavljanje pogojev za večjo mednarodno prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo
na področju leposlovja in humanistike.

2. Definiranje javnega interesa na področju knjige
Temeljni dokument nacionalne kulturne politike Nacionalni program za kulturo 2014 - 2017, sprejet
novembra 2013, javni interes na področju knjige definira kot zagotavljanje pogojev za usklajeno
delovanje vseh členov knjižne verige na področju leposlovja in humanistike, kar vodi k optimalnim
rezultatom na področju ustvarjanja, zalaganja, razširjanja in branja kakovostnih knjig in revij. Kulturne
politike povezuje z ukrepi za zagotavljanje izdajanja in povečanje prodaje kvalitetnih knjig in revij,
zagotavljanje vrhunskih del iz tujine in prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike ter uveljavljanje
slovenskih avtorjev in literature v mednarodnem prostoru. Skladno z NPK so v javnem interesu tudi
zagotavljanje spodbudnih pogojev za ustvarjalce na področju leposlovja in humanistike, razvoj
kulture branja in kupovanja knjig, promocija knjige in ustvarjalnosti na tem področju, delovanje
založništva in knjigotrške mreže ter razvoj e-knjige. Na pomembno mesto postavlja tudi ukrepe za
ustrezno in cenovno dostopnost knjige.
Podobno kot raziskava, ki je bila izvedena v letu 2014, tudi NPK ugotavlja, da so temeljni izzivi
področja knjige povezani s povečanjem prodaje knjig in njihovo dostopnostjo, razvojem
elektronskega založništva, krepitvijo bralne kulture ter povezanim delovanjem deležnikov na
področju založništva. Med razvojne ukrepe prišteva tudi sprejetje Zakona o enotni ceni knjige ter
možnost zagotovitve kohezijskih sredstev ter stalno strokovno spremljanje in analizo učinkov
sofinanciranja.
Dokument definira tri cilje: večja prodaja kvalitetnih knjig in revij, bolj učinkovita državna podpora
knjigi v smeri celovite politike do knjige ter izvedba projekta Republika Slovenija –osrednja gostja na
mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu.
3. Izvajanje podpornih ukrepov
a.
Zagotavljanje pogojev za izdajanje kvalitetnega leposlovja in humanistike ter izvajanje
knjižničnega nadomestila
Na področju knjižnih in revijalnih programov in projektov so naloge JAK omogočiti oblikovanje in
izvajanje vrhunskih knjižnih programov na področju leposlovja in humanistike, spodbujati izvirno
ustvarjalnost, podpirati inovativnost in sodobne tehnološke rešitve pri razširjanju in promociji
leposlovja in humanistike, posebej digitalizacijo knjižnih arhivov oz. večanje dostopnosti e-knjig,
spodbujati visoke strokovne avtorske in založniške standarde, korektnost pri plačevanju avtorskega
dela, široko dostopnost kvalitetne knjižne produkcije ter inovativno in izvirno uporabo informacijske
tehnologije. JAK izvaja večletno subvencioniranje založnikov, ki kontinuirano izdajajo kvalitetne
knjižne in revijalne programe, z namenom omogočiti stabilne produkcijske okoliščine ter enoletno
subvencioniranje knjižnih in revijalnih projektov, ki niso prejemniki subvencij za knjižne ali revijalne
programe, z namenom omogočiti izdajo kvalitetne knjige ali revije. Zaradi nižanja avtorskih
honorarjev in s tem povezanega slabšanja socialnega položaja avtorjev, ki ogroža obstoj teh poklicev,
s tem pa tudi knjig, je pri subvencioniranih programih in projektih JAK določila minimalne avtorske
honorarje, ki zavezujejo založnike. Delovne štipendije so oblika neposredne podpore vrhunskim in
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perspektivnim mladim ustvarjalcem ter literarnim kritikom s statusom samozaposlenega v kulturi na
področju knjige ali samostojnega podjetnika z registrirano dejavnostjo na področju knjige.
Knjižnično nadomestilo kot obliko podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega
izposojanja v knjižnicah, JAK izvaja na podlagi pravilnika in sicer v obliki denarnega prispevka
avtorjem ter delovnih štipendij za ustvarjalnost, ki so namenjene perspektivnim in vrhunskim
avtorjem.
b.

Podpora razvoju bralne kulture, literarnim prireditvam in knjigarnam

Sofinanciranje literarnih festivalov, literarnih prireditev, strokovnim srečanj in literarnih nagrad
omogoča lažje uveljavljanje slovenskih avtorjev in knjige, oblikovanje vseživljenjskih bralnih navad ter
zagotavljanje široke dostopnosti vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike. Sofinanciranje
programov, ki spodbujajo branje različnih starostnih skupin, ki potekajo na nacionalni ravni, razvija
odnos do knjige, izboljšuje dostopnost vrhunskega leposlovja in humanistike ter povezuje subjekte, ki
podpirajo branje na nacionalni in regionalni ravni. Izvajanje nacionalnih kampanj za promocijo in
širjenje branja (Rastem s knjigo) spodbuja branje in razvija odnos do knjige pri ciljnih skupinah (npr.
učenci sedmega razreda, dijaki prvih letnikov). JAK izvaja večletno in enoletno subvencioniranje
izvajalcev literarnih festivalov ter večletno in enoletno subvencioniranje izvajalcev programov
razvijanja bralne kulture.
Sofinanciranje kulturnih programov knjigarn omogoča izvajanje promocije knjižnih del in avtorjev,
razvoj vseživljenjskih bralnih navad ter ustrezno dostopnost kakovostnih knjig in revij s področja
leposlovja in humanistike. Vključenost knjigarn v nacionalne kampanje za promocijo branja in knjige
promovira knjigarne kot središča srečevanja med knjigo in bralcem (kupcem) ter izboljšuje povezanost
elementov knjižne verige, pri čemer se knjigarne razvijajo v kulturna središča. Podpora izobraževalnim
programom, strokovnim srečanjem ter usposabljanjem omogoča dvig kompetenc knjigotržcev. Vse
strategije so usmerjene tudi k povečanju prodaje kvalitetnih revij in knjig.
c.
Uveljavljanje slovenskih avtorjev v tujini in druge oblike mednarodnega sodelovanja
Cilji delovanja JAK na področju mednarodnega sodelovanja so promocija in uveljavitev slovenskih
ustvarjalcev in založnikov, ki delujejo na področju leposlovja in humanistike, v ta namen JAK izdaja
promocijska gradiva, vzpostavitev različnih oblik mednarodnega sodelovanja na področju knjige
(vključevanje v mreže npr. Traduki in Goudfazant ter v pobude npr. European Fairy Tale Trail in
Združenje evropskih javnih financerjev knjige), prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike ter izidi del
slovenskih avtorjev pri uglednih tujih založbah, povezovanje z drugimi sorodnimi institucijami ter
izvedba projekta Slovenija častna gostja Mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu. Rezidenčni
programi omogočajo širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih
besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in s svojim delom bistveno prispevajo k uveljavitvi slovenske
kulture v mednarodnem prostoru. Avtorjem, ki so vabljeni na javne nastope v tujini, JAK sofinancira
neposredne stroške. Mednarodni seminar za tuje prevajalce je namenjen dvigu kvalitete prevodov,
večanju interesa za prevajanje slovenskih avtorjev ter seznanitvi prevajalcev z aktualno knjižno
produkcijo in aktualnim dogajanjem. JAK je na najpomembnejših mednarodnih knjižnih sejmih
(Frankfurt, Bologna, Leipzig) prisoten z nacionalno stojnico, na kateri tujim založnikom predstavlja
knjižno produkcijo, kataloge avtorjev in založnikov ter literarna dela po izboru založnikov. V okviru
večletnega javnega razpisa subvencionira programe s področja mednarodnega sodelovanja, ki so
namenjeni organizaciji kakovostnih in prepoznavnih dogodkov za trajno umeščanje slovenskega
leposlovja in humanistike v tujini, organizaciji predstavitev na sejmih, kjer ni nacionalne stojnice,
predstavitev pa združuje več slovenskih založnikov ter programom v Sloveniji, ki so namenjeni
sistematičnemu uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, vzpostavitvi informacijske
platforme za boljšo obveščenost tujine o slovenskem leposlovju in humanistiki ter neposredni podpori
inovativnim založniškim in prevajalskim načrtom za popularizacijo slovenskega leposlovja in
humanistike v tujini. V okviru enoletnega javnega razpisa JAK sofinancira projekte, ki promovirajo
slovenske avtorje in ustvarjalnost v tujini.
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4. Poročilo o učinkih državnih pomoči za leto 2014
V letu 2014 je JAK izvedla naslednje podporne ukrepe:
JR1-PROGRAM-2013-2015 Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih
programov na področjih za obdobje 2013–2015,
JR2-VKP-2013-2015 Javni razpis za izbor večletnih knjižnih projektov nacionalnega pomena za
obdobje 2013-2015,
JR3-KN-2013-2015 Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih
štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 2013-2015,
Knjižnično nadomestilo.
JR2-USP-2014 Javni razpis za izbor kulturni projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige
za leto 2014
JR3-KNJIGA-2014 Javni razpis za izbor posamičnih knjižnih in revijalnih projektov za leto 2014
JR4-PSČ-2014 Javni razpis za sofinanciranje kulturnega programa podpore Slovenski čitalnici v
Gradcu za leto 2014
JR5-RSK OŠ in SŠ - 2014 Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ
2014 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega
letnika«
JR6-E-KNJIGE-2014 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva
za leto 2014
JR8-MRŠ-2014 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti in rezidenčnih
štipendij za leto 2014
JR9-PVP-2014 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje
jezike in prevodov v tuje jezike za leto 2014
Kazalniki I.

2011

2012

2013

2014

število podprtih knjig
število podprtih revij
število podprtih projektov bralne kulture
število podprtih literarnih festivalov oz.
literarnih prireditev
število podprtih projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige
število podprtih akcij mednarodne
dejavnosti
število podprtih večletnih založniških
projektov
število podprtih prevodov slov. avtorjev v
tuje jezike
število podeljenih delovnih štipendij
avtorjem
število vseh izdanih knjig v Sloveniji

382
35
35

326
31
26

297
36
28

276
29
17

36

29

25

25

10

7

12

8

23

23

19

19

25

23

12

12

61

33

35

41

15

13

15

11

5.851

5.084

5.331

5.991

23

Kazalniki II.

2011

Povprečna naklada sofinancirane knjige

23

2012
570

Številka za vsa leta zajema knjige in brošure.
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2013
550

2014
535

514

Povprečna naklada sofinancirane revije (brez
mladinskih)
Povprečna naklada sofinanciranih mladinskih revij

420

420

383

422

13.080

11.791

10.349

10.360

6.381,27

6.372,70

6.561,07

6.361,00

3.754,20

4.045,00

4.214,28

4.471,74

18.162,79

21.096,00

20.593,75

19.862,00

350,00 /prevod
270,00

350,00
/prevod
270,00

365,00
/282,00
prevod/

365,00
/282,00
prevod

Število prevedenih slovenskih avtorjev v tuje jezike

41

29

26

24

Število jezikov, v katere se prevaja slovenske avtorje

20

18

17

28

Povprečna subvencija na knjigo – programski del v
EUR
Povprečna subvencija na knjigo – projektni del v EUR
Povprečna subvencija na revijo v EUR
Povprečna višina avtorskega honorarja na AP –
leposlovje in humanistika v EUR

Ocena uspešnosti
Javna agencija za knjigo RS je uspešno izvedla ukrepe, ki so bili priglašeni v shemi državne pomoči.
Brez izvedbe teh ukrepov ne bi bilo moč zagotavljati javnega interesa na področju kulture – knjige.
Izvedeni ukrepi se nanašajo na naslednja področja:
a.
Izdajanje knjig in revij
b.
Razvijanje bralne kulture
c.
Organizacija literarnih festivalov, dogodkov, simpozijev in mednarodnih projektov
d.
Zagotavljanje spodbud za knjigarniške mreže
e.
Zagotavljanje delovnih štipendij za avtorje in prevode.
Nepovratna sredstva – državna pomoč
Javna agencija za knjigo Republike Slovenijo, leto 2014, v EUR
Založništvo
Knjižnično nadomestilo
Knjigarniška mreža
Poklicno usposabljanje
Mednarodno sodelovanje
Večletni knjižni projekti
SKUPAJ

3.302.536
557.134
96.890
7.200
41.837
92.550
4.098.147

Slovenski knjižni trg je po ekonomskih kriterijih majhen, zato zahteva posebno skrb države do dela
založniške produkcije in ustvarjanja, ki je v javnem interesu in zagotavlja obstoj in razvoj tistega dela
leposlovja in humanistike, ki se znotraj omejenega obsega bralstva ne more uresničevati. Različne
oblike državnih pomoči založništvu so kot korekcije nepopolnega slovenskega založniškega trga
usmerjene v vse člene verige knjige, od avtorjev, založnikov, knjigarn do knjižnic in bralcev. Namen
delovanja JAK je razvoj celostnih ukrepov za razvoj in spodbujanje delovanja tistih delov celotne
verige knjige, kjer se izraža javni interes, izboljšanje dostopnosti izvirnega in prevodnega leposlovja in
humanistike s podpiranjem knjižnih in revijalnih izdaj, s spodbujanjem mednarodnih dejavnosti ter z
neposredno podporo ustvarjalcem (neposredna nadomestila avtorjem za izposojo knjig in štipendije,
ki jih podeljujejo stanovska društva). Hkrati je področje bralne kulture in pismenosti izrazito razvojno
področje, ki vpliva na vse segmente družbe, zlasti na kakovost življenja posameznika, njegovo
ustvarjalnost, na razvoj šolstva in znanosti ter na gospodarski razvoj. JAK zato svoje področje dela
usmerja v skladu s strateškimi cilji in začrtano vizijo.
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JAK na podlagi sheme Spodbujanje založništva v Sloveniji sofinancira programe in projekte s področja
knjižne in revijalne založniške produkcije na področju leposlovja in humanistike, razvijanja bralne
kulture, mednarodnega sodelovanja, prevajanja v tuje jezike, delovnih štipendij ustvarjalcem,
poklicnega usposabljanja na področju knjige ter literarnih festivalov in prireditev.
Dolgoročni cilj JAK je zmanjšati število podprtih knjig, vendar povečati podporo na posamezno enoto,
povečala pa se je tudi skrb za avtorje. Medtem ko je ministrstvo za kulturo že v letu 2007 nominalno
opredelilo najnižje avtorske honorarje na področju izdaje knjig tako za izvirna dela kot za prevode s
področja leposlovja in humanistike in to vgradilo med pogodbene obveznosti, je agencija že v letu
2009 v pogodbene obveznosti vključila tudi zahtevo o predložitvi bančnih dokazil o izplačanih
avtorskih honorarjih, kar vpliva ne le na izboljšanje položaja avtorjev, ampak tudi prispeva k
transparentnosti založniško-avtorskih razmerij ter k posledičnemu zmanjšanju razponov med
višinami avtorskih honorarjev znotraj založb oz. na založniškem trgu. V letu 2010 je JAK v razpisnih
pogojih določila tudi minimalni avtorski honorar, ki je ostal do leta 2012 nespremenjen, za leto 2013
pa se je nekoliko dvignil.
Na vsebinski ravni se je že od začetka delovanja JAK na področju mednarodne promocije slovenskega
leposlovja in humanistke poglobil sistematični pristop k podpori temu segmentu, saj je JAK na novo
uvedla pozive za mobilnost, ki so namenjeni sofinanciranju potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v
slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike. Zastavljeni ukrepi zagotavljajo trajnejši
razvoj segmentov leposlovja in humanistike ter bralne kulture na Slovenskem. Okrepila se je tudi
mednarodna dejavnost, z nastopom Slovenije na knjižnih sejmih v Frankfurtu, Leipzigu in Bologni,
podprtimi pomembnimi projekti mednarodnega sodelovanja in vključevanjem v mednarodne mreže,
posebej v Traduki.

Aleš Novak, direktor l. r.
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MINISTRSTVO ZA FINANCE
Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

Številka priglasitve
SI

Naziv sheme

Kategorija

0001-5028256-2007

Davek na tonažo

Transport (morski
promet)

Dokapitalizacija NLB

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

382.859.102,45

Izdaja hibirnega
inštrumenta za NKBM

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

100.000.000,00

Likvidacijski program
Faktor banke d.d.

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

269.000.000,00

Likvidacijski program
Probanke d.d.

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

176.000.000,00

Pomoč za reševanje A
banke d.d.

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

348.000.000,00

Pomoč za reševanje za
Factor banko d.d.

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

54.000.000,00

Program
prestrukturiranja NLB

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

1.551.000.000,00

0003-5028256-2013

Pomoč za reševanje za
Probanke d.d.

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

49.000.000,00

0001-5028256-2013

Program
prestrukturiranja NKBM
d.d.

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

870.000.000,00

0002-5028256-2014

Pomoč za
prestrukturiranje za
Banko Celje/ Abanko

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

190.000.000,00

Prestrukturiranje A
banke

Odpravljanje
resne motnje v
gospodarstvu

243.000.000,00

0001-5028256-2011

0002-5028256-2012

0004-5028256-2013

0005-5028256-2013

0006-5028256-2013

0002-5028256-2013

0003-5028256-2012

0003-5028256-2014

1.137.084,00

51.130,42

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu
POROČILO O OCENI UČINKOVITOSTI DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI
OZADJE
Gospodarska in finančna kriza je v letih 2009–2013 izpostavila vrsto šibkosti v slovenskem bančnem sistemu
in je terjala ukrepanje tako v samih bankah kot tudi na področju sistemske ureditve. Kriza je prekinila obdobje
visoke rasti bančnih posojil. Ta je temeljila na izdatnem zadolževanju bank v tujini. Skupaj so se bruto krediti kot
delež BDP povečali s 70% v letu 2005 na 110% v letu 2009. Povečanje kreditne aktivnosti je bila posledica
izboljšanja dostopa slovenskih bank do tujih virov financiranja. Po letu 2009, ko so se gospodarske razmere
poslabšale, so nedonosne terjatve strmo narasle. Gospodarska recesija je tako razkrila pomanjkljivosti
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upravljanja s tveganji bank v obdobju visoke konjunkture. Ob krčenju prihodkov in naraščajočih izgubah podjetij
je začel naraščati obseg nedonosnih terjatev.
Slovenija je v letih 2013 in 2014 izvedla obsežne ukrepe za krepitev stabilnosti bank. Ukrepi za krepitev
stabilnosti bank so vključevali preglede kakovosti sredstev, obremenitvene teste, dokapitalizacijo bank v
državni lasti in prenos slabih posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank. V obdobju do konca leta 2014 so
bile slovenske banke (NLB, NKBM, Abanka Vipa, Factor Banka, Probanka, Banka Celje) dokapitalizirane v skupni
višini 3,6 mrd evrov. V letu 2013 je DUTB s strani NLB in NKBM prejela tvegane postavke v višini 3,3 mrd EUR. V
letu 2014 so bile nato na DUTB prenesene še tvegane postavke Abanke Vipa in Banke Celje v bruto vrednosti
1,5 mrd EUR. V septembru 2014 so bile na DUTB prenesene še tvegane postavke s strani Factor banke in
Probanke v bruto vrednosti 173 milijonov EUR, ob tem pa je potrebno poudariti, da je bil prenos izveden po
tržni vrednosti. Do sedaj je tako DUTB prejela tvegane postavke v bruto vrednosti 5.008 milijonov EUR.
Tabela: Prikaz do sedaj izvedenih ukrepov za krepitev stabilnosti bank (v milijonih EUR)
Bruto vrednost tveganih
Dano poroštvo RS za
Banka
Dokapitalizacija
postavk, prenesenih na
prevzete obveznosti
DUTB
DUTB
NLB
1.551
2.293
634
NKBM
870
1.011
375
Abanka Vipa
591
1.140
425
Factor banka
269
54
Probanka
176
119
Banka Celje
190
391
127
Vir: Sklepi Vlade Republike Slovenije glede posameznih bank, Letno poročilo DUTB, d.d. za leto 2014
UČINKI SANACIJSKIH UKREPOV
Proces bančne sanacije je pomembno prispeval k večji odpornosti bančnega sistema na nepričakovane šoke,
obenem pa so se znižala tveganja v bančnem sistemu. Na podlagi sanacijskih ukrepov se kažejo nekateri
pozitivni premiki v pogojih poslovanja slovenskih bank, ki lahko ugodno vplivajo na povečanje kreditne
aktivnosti, kot eden izmed pogojev za oživljanje gospodarske rasi v Sloveniji. Boljša kakovost kreditnega
portfelja, višja kapitalska ustreznost bank, upadanje obrestnih mer, ugodni odzivi tujine, ki se kažejo v hitrem
upadanju zahtevanih donosnosti države, pomenijo lajšanje pogojev poslovanja bank in lahko vzpodbudijo večje
kreditiranje gospodarstva.
1. Krčenje bilančne vsote bančnega sistema se upočasnjuje. Lani je bilo z dobrimi -4% že bistveno manjše kot v
preteklih letih. Banke v svojih odgovorih glede obsega poslovanja in financiranja v letu 2015 še predvidevajo
blago krčenje bilančne vsote (-2%), v letu 2016 pa rast v višini 1,3%. Banke v svojih planih financiranja ne
predvidevajo pomembnejših sprememb pri vlogah nebančnega sektorja in praktično nespremenjen obseg
financiranja pri Evrosistemu.
2. Kreditno tveganje se znižuje. K temu je pomembno prispeval tudi prenos nedonosnih terjatev na DUTB v
letu 2014. Prenos nedonosnih terjatev na DUTB v preteklem letu je znižal delež nedonosnih terjatev v zamudi
nad 90 dni za skoraj tri odstotne točke, medtem, ko so drugi procesi prispevali dodatno znižanje, na 11,4 %,
kolikor je znašal v marcu 2015. Proces zniževanja deleža terjatev v zamudi nad 90 dni bi bil še hitrejši, če se
banke ne bi soočale s krčenjem obsega poslovanja, ki je rezultat tako nizkega kreditnega povpraševanja, zlasti
na strani gospodinjstev, kot zadržanosti bank pri prevzemanju novega kreditnega tveganja. To se kaže v
zaostrenih kreditnih standardih bank, ki se le počasi sproščajo v posameznih kategorijah. Še naprej ostaja
najslabša kakovost terjatev v segmentu izpostavljenosti do tujcev in v segmentu izpostavljenosti do podjetij,
čeprav pri slednjih v bistveno nižjem deležu kot pred začetkom sanacije dela bančnega sistema, na 17,8 %. V
sektorju podjetij je relativno slabša kakovost portfelja MSP, kar predstavlja večji izziv za njihovo razreševanje
zaradi večje razpršenosti. Ta segment podjetij tudi ni bil deležen sistemskega razreševanja slabih posojil v delu
bančnega sistema, zato je upravičeno pričakovanje, da bodo banke temu delu portfelja namenile več aktivnosti
za prestrukturiranje in razreševanje dolga. Za normalizacijo kreditne ponudbe je pomembno nadaljnje
zmanjševanje deleža nedonosnih posojil v portfelju bank, saj višji delež nedonosnih terjatev znižuje
pripravljenost bank za kreditiranje: zaradi višjih stroškov oslabitev, manjše pripravljenosti kreditiranja mejnih
primerov komitentov in višje porabe kapitala.
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3. Tveganje solventnosti bančnega sistema se je v letu 2014 zmanjšalo. S sanacijo dela bančnega sistema se je
povečal obseg kapitala in s prenosom nedonosnih terjatev na DUTB se je zmanjšal obseg izpostavljenosti z
najvišjo utežjo tveganosti. Po dokapitalizaciji dveh bank v zadnjem četrtletju leta 2013 se je kapitalska
ustreznost bančnega sistema na konsolidirani ravni zvišala nad povprečno vrednost bank v EU, kar pa ne velja
za majhne banke. Vzdrževanje visokih kapitalskih količnikov bank bo potrebno tudi zaradi nove evropske
regulative, ki uvaja dodatne kapitalske blažilnike z namenom zniževanja cikličnih ali strukturnih sistemskih
tveganj. Krčenje kapitalskih zahtev prek zniževanja kreditne aktivnosti in umik bank v manj tvegane, a manj
donosne naložbe, postaja nevzdržen model. Prilagoditev poslovnih modelov novim okoliščinam in novim
regulatornim zahtevam pa je eden od glavnih izzivov za banke v prihodnje.
4. Večletno krčenje kreditne aktivnosti bank se je proti koncu leta 2014 začelo umirjati in nekateri indikatorji
kažejo, da bi lahko prišlo do obrata v kreditiranju nebančnega sektorja. Negativne stopnje rasti se znižujejo,
od druge polovice leta je po večletnem zniževanju začel naraščati obseg novoodobrenih posojil. Anketa o
kreditnih standardih kaže stabilen pozitiven trend pri povpraševanju podjetij po posojilih. Zniževanje aktivnih
obrestnih mer, ki je pri posojilih podjetjem z enoletnim zamikom začelo slediti dinamiki pasivnih obrestnih mer,
se je v začetku leta še pospešilo. Razlika do obrestnih mer evroobmočja je opazno nižja kot pred letom in pol,
kar povečuje konkurenčnost domačih bank. Na strani ponudbe ostajajo močan omejitveni dejavnik kreditni
standardi bank, ki so se v obdobju od začetka krize zaostrili bolj kot v drugih državah evroobmočja.
5. Od druge polovice leta 2014 se kažejo pozitivne spremembe v strukturi kvalitete kreditnega portfelja.
Delež nedonosnih terjatev, merjenih z zamudami nad 90 dni, se je najprej stabiliziral, v zadnjem četrtletju pa
začel zniževati, tudi brez učinka vpliva prenosov na DUTB iz Abanke in Banke Celje. Marca je znašal 11,4%
razvrščenih terjatev. Nedonosne terjatve se znižujejo tudi v absolutnem obsegu, kar pa se ne odraža v polni
meri v zniževanju njihovega deleža, zaradi nadaljevanja procesa krčenja bančnih portfeljev. Celotne razvrščene
terjatve bank so bile marca na najnižji ravni od leta 2007, v višini 36,9 mrd EUR.
6. Trend zmanjševanja stroškov oslabitev in rezervacij se v prvem četrtletju 2015 nadaljuje. V prvem četrtletju
letošnjega leta so stroški oslabitev za lanskimi v enakem obdobju zaostajali za 43%, predstavljali so tudi
razmeroma nizek delež ustvarjenega bruto dohodka bank, manj kot petino, kar je primerljivo s predkriznim
obdobjem. Vendar je potrebno upoštevati, da so tovrstni stroški v začetku leta nižji v primerjavi z ostalimi
meseci leta. Stroški oslabitev in rezervacij so lani najvišji delež v bruto dohodku predstavljali pri skupini velikih
domačih bank (59%), sledile so banke v večinski tuji lasti (46%) in majhne domače banke (36%). V prvem
četrtletju letošnjega leta delež stroškov oslabitev in rezervacij pri nobeni od skupin bank ni presegal 20%.

Davek na tonažo
Za leto 2012 ocena 5
To bi lahko utemeljili na:
 podlagi številk: Za leto 2011 (do 31.12.2011) je bilo planirno 350 % povečanje števila pomorščakov
pripravnikov na izhodiščno leto, realizirano pa 667 % torej več; prav tako je bilo v letu 2011 planirano
povečanje tonaže za 8 %, realizirano pa 29 %.
Za leto 2013 ocena 4
To bi lahko utemeljili na:
 podlagi številk: Za leto 2012 (do 31.12.2012) je bilo planirno 400 % povečanje števila pomorščakov
pripravnikov na izhodiščno leto, realizirano pa 433 % torej več; prav tako je bilo v letu 2012 planirano
povečanje tonaže za 10 % realizirano pa 5 % oziroma pol manj.
 Na podlagi vsebinskega razloga (če je potreben): pričetek slabših gospodarskih razmer
Za leto 2014 ocena 3
To bi lahko utemeljili na:
 podlagi številk: Za leto 2013 je bilo planirno 450 % povečanje števila pomorščakov pripravnikov na
izhodiščno leto, realizirano pa samo 300 %; prav tako je bilo v letu 2013 planirano povečanje tonaže za 12
% realizirano pa -7 %.
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Na podlagi vsebinskega razloga (če je potreben): težke gospodarske razmere (to bi lahko izhaja iz dopisa
Splošne plovbe, kjer pišejo, da so od 2012 v izgubi)

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D.

Številka priglasitve
SI

BE01-5665493-2011

Naziv sheme
Razvojno - spodbujevalni
program SID banke za
financiranje tehnološko razvojnih projektov 2011 2013

Kategorija
Regionalne
pomoči
Raziskave in
razvoj ter
inovacije

Dodeljena
sredstva 2012

Dodeljena
sredstva 2013

7.589.106,89

6.960.413,40

Dodeljena
sredstva 2014
167.641,81

1.719.420,49

8.948,73

Razvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011 - 2013
(v nadaljevanju)
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shema :

Ukrep/program

Razvojno-spodbujevalni program za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013; št. sheme BE01-56654932011
izračun
začetno za leto
stanje 2013 (v
vložena
izhodiščno (v mio
mio
sredstva (v
kratek opis
kazalnik
leto
EUR)
EUR) uspešnost
EUR)*

1

2

cilj (plan)

Razvojnospodbujevalni
program za
financiranje
tehnološko-razvojnih
projektov 2011-2013

rezultat

3

4

5

6

7

8=3
rezultat/3
cilj

18,00%

delež izdatkov
za RRD v
ovkiru ukrepa v
bruto domačih
izdatkov za
raziskovalnorazvojno
dejavnost.

16,15%

9

učinkovitost

učinek

opomba

10=(9rezultat/9cilj)/8

11

12=10-8
S 103,1 mio EUR posojil iz
ukrepa SID je bilo v letu 2013
generiranih 151 mio EUR
izdatkov prejemnikov ukrepa
za RRD (715 mio EUR).

150.000.000,00

izdatki za
raziskovalnorazvojno
dejavnost v
okviru
projekta

-

0

89,72%

151

*podatki se nanašajo na konec
leta 2013
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76,58%

103.065.249,75

S tem je bil dosežen 16,15 %
delež v vseh bruto domačih
izdatkih za RRD (935 mio
EUR), kar pomeni 89,7 %
ciljne vrednosti 18 % (sicer v
skladu s ciljem za leto 2014,
ki je 15%). Hkrati to
predstavlja 21% vseh bruto
domačih izdatkov poslovnega
pozitiven sektorja za RR dejavnost.
Pri tem je SID banka do leta
2013 v okviru ukrepa odobrila
za 103,1 mio EUR posojil od
skupnega obsega
razpoložljivih sredstev 150
mio EUR, v veljavi do leta
2014. Z deležem odobrenih
sredstev v razpoložljivih
sredstvih 68,7% je SID banka
torej dosegla 89,7% cilja. Po
priloženi metodologiji, to
pomeni učinkovitost 76,6%,
oziroma neto učinkovitost 13,1%.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Številka priglasitve
SI
K002-5022851-2007

K002-5022851-2006

K006-5022851-2006

K005-5022851-2006
K004-5022851-2006
K003-5022851-2008
K003-5022851-2006

K002-5022851-2008

Naziv sheme
Sofinanciranje
operativnega programa s
področja ribištva 20072013
Strokovne naloge v
živinorejski proizvodnji

Kategorija

Dodeljena
sredstva 2013

Dodeljena
sredstva 2014

933.565,94

793.236,73

1.041.073,41

4.658.705,52

4.039.537,92

3.938.239,52

30.536.151,23
20.280.433,27

37.865.581,60
19.149.068,98

23.824.610,04
21.405,75

13.055.419,47
9.085.251,34

20.764.752,51

12.649,04

4.349.620,36

5.949.624,72

46.650.611,80

Ribištvo

Kmetijstvo

7.059.124,18

Dodeljevanje sredstev za
ohranjanje in razvoj
Kmetijstvo
kmetijstva ter podeželja v
posameznih občinah
Program razvoja
podeželja 2007 - 2013
Javna gozdarska služba
Veterinarski ukrepi v
kmetijstvu E 87/2004
Kmetijsko svetovanje
Sofinanciranje
zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske
proizvodnje za leto 2009
XA 1/2009

Dodeljena
sredstva 2012

Kmetijstvo
Kmetijstvo
Kmetijstvo
Kmetijstvo

Kmetijstvo

UVOD
V poročilo o učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči v letu 2014 smo zajeli tiste sheme pomoči, ki jih je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) izvajalo na podlagi obstoječih shem
državnih pomoči v smislu določil 106. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije in shem državnih pomoči na
podlagi Uredbe Komisije št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi
Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3–21) ter Uredbo Komisije (EU) št. 1114/2013 z dne
7. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1857/2006 glede njenega obdobja uporabe (UL L št. 298 z dne
8.11.2013, str. 34).
Poročilo ne vključuje ocene učinkovitosti za državne pomoči, dodeljene s strani lokalnih skupnosti po Uredbi
Komisije št. 1857/2006 in pomoči ''de minimis'' v kmetijskem sektorju, dodeljene na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1535/2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL
L št. 337/35 z dne 21.12.2007), de minimis pomoči ribiškemu sektorju, dodeljene na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju
in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 in de minimis pomoči, ki jih MKGP izvaja v skladu z določili Uredbe
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(de minimis za gospodarstvo), ki se jih je uporabljalo na podlagi veljavnih shem še do 30.6.2014, oziroma noovih
priglašenih shem v letu 2014, ki so se izvajale na podlagi novih de minimis Uredb za programsko obdobje 20142020.
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Poročilo vključuje poleg ocene učinkovitosti posamezne sheme državne pomoči, kot to predvideva Navodilo za
merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči (v nadaljevanju navodilo), tudi skupno oceno učinkovitosti po
posameznih področjih.
Pri pripravi skupne ocene učinkovitosti smo izhajali iz internih virov MKGP in preliminarne Ocene stanja v
kmetijstvu v letu 2014 (KIS, 2015).
Pri pripravi ocene učinkovitosti po posameznih shemah se srečujemo s podobnimi težavami kot pri pripravi
poročil v preteklih letih. Čeprav imajo ukrepi opredeljene cilje (opisno), pri večini shem opredelitev začetnega
referenčnega stanja pred izvajanjem sheme in cilja s konkretni kazalniki, oziroma sistemi spremljanja izvajanja na
podlagi opredeljenih kazalnikov še niso na voljo. V tem delu je poročilo pripravljeno predvsem na osnovi
podatkov, ki so jih posredovali nosilci ukrepov oziroma shem pomoči.
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1

POVZETEK POMEMBNEJŠIH UGOTOVITEV 2014

Leto 2014 je zaznamovalo izboljšanje gospodarskih razmer doma in v mednarodnem okolju ter postopno okrevanje
gospodarskih aktivnosti. Po dveh letih negativne gospodarske rasti se je bruto domači proizvod v letu 2014 realno povečal za
2,6%. Izboljšale so se tudi razmere na trgu dela. Ob nekaj večji zaposlenosti je stopnja registrirane brezposelnosti ostala
nespremenjena (13,1%), anketna brezposelnost pa se je rahlo zmanjšala (od 10,1% na 9,7%). Inflacija je bila v povprečju leta
blizu ničelne ravni (0,2%).

1.1

Stanje v kmetijstvu

Po rezultatih vzorčne raziskave strukture kmetijskih gospodarstev v letu 2013 se je ob podobnem obsegu kmetijskih zemljišč v
uporabi kot v letu 2010 (477 tisoč ha), skupno število kmetijskih gospodarstev zmanjšalo za 3% (na 72,4 tisoč). Povprečna
velikost kmetijskih gospodarstev je porasla na 6,6 ha kmetijske zemlje v uporabi (leta 2010 6,4 ha). Izboljšanje velikostne
strukture je rezultat ponovnega zmanjšanja števila gospodarstev v najmanjših velikostnih razredih ob hkratnem povečanju
števila gospodarstev v večjih velikostnih razredih (20 ali več ha KZU). Živinoreja ostaja prevladujoča proizvodna usmeritev. Z
njo se ukvarja 80% vseh gospodarstev, povprečno število glav velike živine na teh gospodarstvih pa znaša 6,9 (leta 2010 7,2).V
primerjavi z letom 2010 se je povprečno število GVŽ na gospodarstvo zmanjšalo za 4%, kar je v pretežni meri posledica
drastičnega zmanjšanja števila prašičev (manjše za četrtino). V določeno vrsto pridelave je usmerjenih skoraj 70% kmetijskih
gospodarstev, počasi pa se izboljšujeta tudi starostna in izobrazbena struktura gospodarjev. V splošnem proces koncentracije
v slovenskem kmetijstvu, zlasti v zadnjih letih, poteka prepočasi, da bi lahko pričakovali večje spremembe v produktivnosti
kmetijstva.
Obseg kmetijske proizvodnje se je po začasnih podatkih statistike v primerjavi z izjemno neugodnim letom 2013 v letu 2014
povečal za 9%, pri čemer je bil obseg rastlinske pridelave večji za 16%, obseg živinoreje pa se je povečal za okoli 2%. V letu

2014 so bile vremenske razmere za kmetijstvo ponovno težavne. Po dveh sušnih letih so to leto zaznamovala
številna obdobja z obilnimi padavinami, ki so povzročila večji pojav bolezni in škodljivcev, ovirala obdelavo tal in
spravilo ter neugodno vplivala na kakovost pridelkov. Kljub temu je bila letina praktično pri vseh rastlinskih
pridelkih količinsko precej boljša od izredno slabe letine prej, pri njivskih posevkih pa v glavnem tudi boljša od
povprečja zadnjih let. Ob malenkost večji površini kmetijske zemlje v rabi kmetijskih gospodarstev so se glede na leto
prej močno povečali zlasti skupni pridelki hmelja, suhih stročnic, krompirja in koruze (za več kot 50%), precej večji
pa so bili tudi pridelki oljnic in zelene krme (za okoli tretjino), pšenice (za četrtino) ter zelenjadnic (za petino). V
sadjarstvu je bila letina povprečna, pridelek grozdja pa je bil zaradi obilice dežja in premalo sončnih dni tako
količinsko kot kakovostno slab. V živinoreji v letu 2014 beležimo povečanje proizvodnje mleka in prirasta perutnine, prvič
po daljšem obdobju pa se je povečal tudi prirast prašičev in drobnice. Precej manjša kot v letu 2013 je bila po začasnih
podatkih le proizvodnja jajc in medu, malenkost pa se je zmanjšal tudi prirast govedi.
Zaradi večje proizvodnje in ob praviloma manjših spremembah domače porabe so se stopnje samooskrbe v letu 2014 pri
večini kmetijskih proizvodov povišale. Domača poraba, ki med leti precej niha, je v letu 2014 opazno porasla pri zelenjavi,
pšenici in rži. Večja kot v letu prej je bila poraba krompirja in mesa prašičev, ki se je sicer v zadnjih letih praviloma
zmanjševala ter poraba perutninskega mesa in mleka. Pri ostalih kmetijskih proizvodih se je poraba zmanjšala. Podobno kot v
letu prej je bila domača proizvodnja večja od domače porabe le pri mleku (stopnja samooskrbe 121%), perutninskem mesu
(117%) in mesu govedi (106%), pri čemer je bila stopnja samooskrbe pri mleku nekoliko višja, pri mesu govedi in
perutninskem mesu pa nekaj nižja kot v letu prej. Stopnje samooskrbe so se zaradi obilne letine (ter primerjave z neugodnim
letom 2013) najbolj zvišale pri žitu (od 55% na 78%), krompirju (od 46% na 68%) in zelenjavi (od 34% na 38%). Stopnja
samooskrbe z jajci ostaja med najnižjimi doslej (92%), zaradi neugodne letine pa se je drastično znižala stopnja samooskrbe z
medom (22%).
V letu 2014 so se cene kmetijskih proizvodov po treh letih dokaj intenzivne rasti na agregatni ravni znižale za 5,1%
(realno -5,2%), predvsem kot posledica izrazitega padca cen rastlinskih pridelkov. Cene rastlinskih pridelkov so bile na
agregatni ravni v letu 2014 15,7% nižje kot v letu 2013 in tako realno padle nazaj na raven let 2009 in 2010. Najbolj so v letu
2014 v povprečju padle cene krompirja (-40%), ki so bile leto prej nadpovprečno visoke ter cene sadja (-25%), pomembno
nižje kot leta 2013 pa so bile cene tudi pri večini drugih pomembnejših rastlinskih pridelkov. Izjema so le cene hmelja, vina in
oljnih buč, kjer statistika beleži precejšen porast cen v primerjavi z letom 2013. V živinoreji so bile na agregatni ravni cene
nominalno višje za 0,8%. Porasle so cene mleka (+7%), jagnjet (+10%) in medu, znižala pa se je cena govedi (-3%), prašičev (4%), perutnine (-5%) in jajc (-1%). V letu 2014 so padle tudi cene proizvodnih vložkov za kmetijstvo, med njimi najbolj cene
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krmil in gnojil (-12%), medtem ko so bile cene sredstev za varstvo rastlin višje kot v letu prej (+3%). Na agregatni ravni so cene
vseh proizvodnih vložkov padle manj (nominalno -3,6%) kot cene kmetijskih proizvodov. Cenovno-stroškovna razmerja v
kmetijstvu so se zato v letu 2014 nekoliko poslabšala, vendar ostala med najugodnejšimi po letu 2008.
Ekonomski rezultati kmetijstva so se po dveh neugodnih letih v letu 2014 na agregatni ravni izboljšali. Po začasnih podatkih
ekonomskih računov je bila bruto dodana vrednost realno za skoraj 16% višja kot v letu prej, faktorski dohodek kmetijstva se
je realno povečal za nekaj manj kot 15%. Rast dohodka je posledica rasti fizičnega obsega proizvodnje ob hkratnem
zmanjšanju obsega vmesne potrošnje, v živinoreji pa tudi razmeroma ugodnih cenovno-stroškovnih razmerij.

1.2

Proračunski odhodki za kmetijstvo

Proračunska izplačila iz državnega proračuna, povezana s kmetijstvom (351 milijonov EUR) so bila v letu 2014 7% manjša kot
leta 2013, pri čemer so se izplačila iz nacionalnih sredstev zmanjšala za 11%, sredstva iz EU proračuna pa za 5%. Delež
sofinanciranja ukrepov s strani EU je porasel od 71% v letu 2013 na 72% v letu 2014. Največ proračunskih sredstev je bilo tudi
v letu 2014 namenjeno tržnim ukrepom in neposrednim podporam (47%) ter razvoju podeželja (43%), delež namenjen
financiranju splošnih storitev za kmetijstvo pa je ostal razmeroma nizek (10%). V okviru prvega stebra kmetijske politike so se
izplačila glede na leto 2013 zmanjšala za 3%. Precej več sredstev kot v letu prej je bilo izplačanih za ukrepe za zniževanje
stroškov (predvsem za vračila trošarine za gorivo), medtem ko je bilo za neposredna plačila proizvajalcem ter odškodnine in
druge specifične podpore kmetijskim gospodarstvom porabljeno manj sredstev kot v letu 2013. V okviru ukrepov strukturne
politike in politike razvoja podeželja so se izplačila zmanjšala za 11%, pri čemer so se zmanjšala predvsem izplačila za ukrepe
za izboljšanje okolja in krajine (manjša izplačila za OMD zaradi različne dinamike izplačil med leti). Manj je bilo tudi izplačil za
ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in gozdarstva, za spodbujanje razvoja podeželskih območij pa je bilo
izplačanih več sredstev kot leto prej. Sredstva za splošne storitve za kmetijstvo se glede na leto 2013 niso pomembneje
spremenila.

1.3

Ukrepi kmetijske politike

Klasifikacijo kmetijske politike in njenih ukrepov uvrščamo v tri osnovne stebre, ki se nato delijo po načelu
osnovnega namena in upravičenca.
Klasifikacija proračunskih izdatkov, povezanih s kmetijstvom po skupinah ukrepov
KMETIJSKA POLITIKA
Tržni ukrepi in neposredne podpore
proizvajalcem
Ukrepi za podporo trgu
- izvozne podpore
- intervencijski ukrepi
- splošni stroški intervencij
- podpore porabnikom

Razvoj podeželja in kmetijska strukturna
politika
Ukrepi za izboljšanje okolja in krajine
- plačila za območja z omejenimi dejavniki
- plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe

Ukrepi za prestrukturiranje
- podpore prestrukturiranju kmetijskih
Neposredne podpore proizvajalcem gospodarstev
Neposredna plačila in ukrepi za - splošne podpore prestrukturiranju
zniževanje stroškov
kmetijstva in živilstva
- neposredna plačila proizvajalcem
- podpore gozdarstvu
- ukrepi za zniževanje stroškov
Ukrepi
za
spodbujanje
razvoja
Odškodnine in druga izredna plačila
podeželskih območij
- kompenzacijska plačila za zmanjšanje - podpore ekonomski diverzifikaciji kmetij
proizvodnje
- podpore podeželskemu gospodarstvu in
kompenzacijska
plačila
na prebivalstvu
površino/žival
- krepitev lokalnih razvojnih pobud
- druge odškodnine in nadomestila
(Leader)
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Splošne storitve v podporo razvoju
kmetijstva
Raziskovalne, razvojne, svetovalne in
strokovne storitve
- raziskave in razvoj
- svetovalna služba
- kmetijsko šolstvo in infrastruktura
- strokovne naloge
Nadzor nad varnostjo in kakovostjo
- ukrepi na področju veterine
- fitosanitarne naloge in ukrepi ter varstvo
sort
- ukrepi na področju varnosti in kakovosti
hrane in krme
Druge splošne storitve
- podpore nevladnim organizacijam
- identifikacija in registracija živali
- tehnična pomoč
- drugo

V letu 2014 ni bilo večjih sprememb v kmetijski politiki.

A)
Tržni ukrepi in neposredne podpore proizvajalcem zajemajo ukrepe, ki se praviloma nanašajo na kmetijsko
proizvodnjo in posredno ali neposredno vplivajo na prihodek ali stroške večine proizvajalcev. V to skupino so
uvrščeni vsi ukrepi za stabilizacijo trga, s katerimi politika vpliva na raven cen kmetijskih proizvodov, kakor tudi
različne oblike neposrednih plačil in drugih neposrednih podpor proizvajalcem.
Neposredna plačila v kmetijstvu so se izvajala po enaki shemi kot v letih 2012 in 2013, ko so bile uveljavljene
zadnje spremembe iz vmesnega pregleda SKP. Proizvodno vezana so bila le plačila za ekstenzivno rejo ženskih
govedi ter za proizvodnjo mleka na gorsko višinskih in strmih kmetijah, preostala sredstva pa se dodeljujejo v
obliki regionalnih enotnih plačil na površino in zgodovinskih dodatkov k tem plačilom. V letu 2014 je modulacija
zajela gospodarstva, pri katerih je skupni znesek neposrednih plačil na gospodarstvo presegal 300.000 EUR in sicer
v obliki znižanja skupnega zneska plačil nad to mejo za 4%. Nacionalna ovojnica za neposredna plačila, ki je v celoti
financirana iz skupnih sredstev EU, je znašala 139 milijonov EUR.
Za odškodnine in druga izredna plačila je bilo v letu 2014 izplačano 6,2 milijona EUR (5% manj kot leta 2013), od tega največ v
obliki državne pomoči upravičencem za sanacijo posledic suše v letu 2013. Na račun neugodnih vremenskih razmer v letu
2014 (obilno deževje) je bila specifična pomoč izplačana tudi čebelarjem, ki pa v nadaljevanju tega poročila niso zajeta.

B)
Razvoj podeželja in kmetijska strukturna politika zajema ukrepe, ki se praviloma nanašajo na posamezne
proizvajalce, skupine proizvajalcev ali območja in so opredeljeni po programih. Njihov namen je vplivati na
izboljšanje okolja in krajine, povečati konkurenčnost in učinkovitost kmetijskih proizvajalcev, podpreti razvoj
predelovalne industrije, tržne organiziranosti, kakor tudi splošni razvoj podeželskih območij.
V okviru politike razvoja podeželja se je v letu 2014 v skladu s Programom razvoja podeželja 2007-2013 nadaljevalo izvajanje
ukrepov v okviru vseh štirih prednostnih osi (izboljšanje konkurenčnosti, ohranjanje okolja in naravnih virov, izboljšanje
kakovosti življenja na podeželju, krepitev lokalnih razvojnih pobud Leader). S sedmo spremembo PRP 2007-2013, ki je bila
uveljavljena v začetku aprila 2014, je prišlo do nekaterih prerazporeditev sredstev znotraj programa, skupni obseg javnih
sredstev za celotno programsko obdobje pa se je zaradi različnega deleža sofinanciranja po oseh zmanjšal za 461 tisoč EUR in
sedaj znaša 1,178 milijarde EUR (iz EU in nacionalnega proračuna). Do konca leta 2014 je bilo za ukrepe prve, tretje in četrte
osi, ki se izvajajo na podlagi javnih razpisov, odobrenih 110% okvirno razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje,
izplačanih pa 83%. Ukrepi druge osi so se izvajali na podlagi zbirnih vlog v podobnem obsegu kot v letu prej.
Večina ukrepov iz okvira razvoja podeželja in kmetijske strukturne politike je predmet sofinanciranja s strani EU skladov.
Med ukrepi, ki niso predmet skupne kmetijske politike, so bili, podobno kot v preteklih letih, uporabljeni tudi nekateri
specifični ukrepi podpore kmetijskim gospodarstvom.
Ukrepov, ki se v celoti financirajo samo iz nacionalnih sredstev je malo (leta 2014 5) in predstavljajo le okoli 1% vseh izplačil
tega stebra kmetijske politike.

C)
Splošne storitve v podporo razvoju kmetijstva praviloma zajemajo ukrepe, s pomočjo katerih država
omogoča delo javnih služb in druge infrastrukture, kot tudi realizacijo različnih projektov, ki so pomembni za razvoj
kmetijstva, ne morejo pa biti prepuščeni samo tržni iniciativi. Ta skupina ukrepov v glavnem nima neposrednega
vpliva na prihodek kmetijskih gospodarstev, čeprav lahko nekatere od njih razumemo tudi kot regresiranje storitev
za proizvajalce (npr. del storitev svetovalne službe, del kontrole proizvodnosti v živinoreji).
Proračunska sredstva za splošne storitve za kmetijstvo, ki predstavljajo posredno obliko podpore sektorju, so se po daljšem
obdobju razmeroma stabilne višine in strukture v zadnjih treh letih zmanjšala.
Za financiranje in sofinanciranje splošnih storitev za kmetijstvo je bilo v letu 2014 porabljenih 37 milijonov EUR, kar je
podobno kot v letu prej. Dobra polovica teh sredstev je bila namenjena raziskovalnim, razvojnim, svetovalnim in strokovnim
storitvam (51%). Ukrepi povezani z varnostjo in kakovostjo hrane so predstavljali okoli 33% vseh izplačil v tej skupini ukrepov,
preostalih 16% pa je bilo namenjeno financiranju in sofinanciranju drugih splošnih nalog in storitev.
Podpore izvajanju splošnih storitev za kmetijstvo so praviloma predmet nacionalne kmetijske politike, ki se tudi po vstopu v
EU v celoti financira iz nacionalnega proračuna. Iz EU skladov je bilo v letu 2013 financiranih ali sofinanciranih le 6 ukrepov
(ERAnet, obdelava FADN podatkov, usposabljanje v kmetijstvu, tehnična pomoč, ukrepi za varstvo rastlin, ukrepi v veterini),
za katere je EU prispevala skupaj 3,1 milijona EUR oziroma 8% vseh izplačil v tem stebru kmetijske politike.
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Skupna ocena učinkovitosti
Poročilo o učinkovitosti dodeljenih pomoči vključuje sheme pomoči, ki so financirane iz nacionalnih sredstev (dajalec MKGP).
Pri pripravi skupne ocene učinkovitosti smo izhajali predvsem iz ocen učinkovitosti posameznih shem pomoči, izdelanih na podlagi strokovnih mnenj nosilcev
področja na MKGP.
Preglednica: Učinkovitost dodeljenih državnih pomoči za namen kmetijstva in ribištva, v obdobju 2012-2014, v mio EUR
2013

2012
Kategorije
državnih
pomoči oz. Ukrep

Tržno cenovna politika

Politika
podeželja

Dodeljena
(mio EUR)

sredstva

4,544

Dodeljena sredstva (mio
EUR)

10,780

2014
Dodeljena
(mio EUR)

sredstva

9,463

4

razvoja

Politika na področju
javnih služb in drugih
storitev za kmetijstvo

Opomba
Ocena

4
35,805 od tega
30,536* iz nacionalnih
virov za ukrepe PRP,
sofinancirane s strani
EU in 4,595 pomoči
lokalnih skupnosti

36,031 od tega
31,980* iz nacionalnih
virov (vključeni tudi ,
ukrepi PRP) in 4,051
pomoči lokalnih skupnosti

29,172 od tega
25,230* iz nacionalnih
virov (vključeni tudi,
ukrepi PRP) in 3,942
pomoči
lokalnih
skupnosti

29,145

26,609

26,772

4
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Državna pomoč po shemah v okviru tržno cenovne politike se je v letu
2014 v primerjavi s predhodnim letom znižala za 12%.Sredstva v tej
skupini predstavljajo izplačila državne pomoči za sanacijo posledic suše
v letu 2013, podpore za sofinanciranje zavarovanja kmetijske
proizvodnje pred neugodnimi vremenskimi razmerami in boleznimi živali
in odškodnine v okviru varstva rastlin in zdravstvenega varstva živali.
Doseganja dolgoročnih ciljev še ni mogoče oceniti. Pozitivni učinki so
opazni pri obdelanosti kmetijskih zemljišč, doseganju standardov,
starostni in posestni strukturi, povečanju produktivnosti in
konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Kot pozitivno ocenjujemo tudi
dejstvo, da se večina ukrepov s tega področja izvaja v okviru programov,
sofinanciranih s strani EU. Dodeljena sredstva v znesku 25,230 mio EUR
predstavljajo dejanska izplačila prejemnikom pomoči in ne vključujejo
vračil sredstev od ukrepov PRP 2007-2013. Podatki o pomočeh v okviru
politike razvoja podeželja kažejo zniževanje tako na nacionalnem nivoju
na račun zaključevanja ukrepov PRP 2007-2013 kot na upadanje
sredstev na lokalnem nivoju.
*V skupni znesek podpore PRP je vključena tudi podpora v okviru ukrepa
123, ki je bila dodeljena po regionalni shemi (v višini 0,588 mio EUR) ter
ukrep TP: generična promocija svežega sadja in zelenjave ter mleka,
nevladne organizacije in nadomestila na VVO območjih, )
S podporami zagotavljamo izvajanje nalog, ki so nujne za razvoj
kmetijstva in ki jih ni mogoče prepustiti samo tržni iniciativi. Sredstva za
sofinanciranje javnih služb so v letu 2014 v primerjavi s predhodnim
letom ostala na približno enakem nivoju.

Gozdarstvo

20,280

19,170

19,263

4

0,934
Ribištvo

4
0,793

1,042
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Sredstva, namenjena financiranju javne gozdarske službe so se v letu
2014 v primerjavi s predhodnim malenkost zvišala.
V letu 2014 so bile ribiškemu sektorju dodeljene le pomoči v okviru
evropskega sofinanciranega operativnega programa ribištva. V
primerjavi s preteklim letom, se je črpanje sredstev iz ERS povečalo za
31,4 %.

OCENA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI PO SHEMAH DRŽAVNIH POMOČI
Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013, mala in srednja podjetja – SA.38749
(2014/XA)

Izhodiščno
Ukrep/progra Kratek opis cilja (največ dve ali tri
Kazalnik(i) (referenčno)
m
povedi)
leto
Program
Cilji (načrt):
/
odprave
delna nadomestitev izgube v
posledic
kmetijski proizvodnji (na kmetijskih
škode
v kulturah) zaradi suše leta 2013.
kmetijstvu
zaradi suše
/
leta 2013, ki Rezultati:
nadomestilo
izgube
ga je Vlada RS Delno
potrdila
na kmetijskim proizvajalcem (mala in
svoji 57. redni srednje velika podjetja), ki so jo
seji
dne utrpeli zaradi suše leta 2013.
8.5.2014

Učinek
Izračun za
(pozitiven/n
Uspešnost Vložena sredstva Učinkovitost
leto 2014
egativen/ni Opombe
(v %)
DP (v EUR)
(v %)
ga še možno
določiti)

Začetno
(referenčno)
stanje

2012

93,5

5.310.267,00

X

4.967.935,83

/

pozitiven

1. Ocenjena škoda na
kmetijskih kulturah zaradi
suše leta 2013 je znašala
106,205 mio EUR.
2. Državna pomoč je bila
odobrena v znesku 5,310
mio EUR, kar predstavlja
5% ocenjene škode.
3. Pomoč je bila izplačana
6357 upravičencem, pri
čemer
je
najmanjši
znesek pomoči znašal
239,5 EUR

Glede na vrsto pomoči t.j. pomoč za nadomestilo izgub ob naravnih nesrečah, kazalniki s katerimi bi merili uspešnost in učinkovitost, niso določeni.
V letu 2013 je suša povzročila škodo v višini 106,205 mio evrov in je prizadela 194 občin oz. 185.550,85 ha kmetijskih površin. Škodo je utrpelo 25.764
oškodovancev, ki so oddali svoje vloge. Od kmetijskih kultur so bila najbolj prizadeta koruza za zrnje, trajno travinje – tri- in večkosno, jabolka I. kakovosti in
koruza za silažo.
Na osnovi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013, ki ga je Vlada RS potrdila na 57. redni seji dne 8. 5. 2014, je bila za odpravo
posledic škode po suši odobrena državno pomoč v višini 5.310.267 evrov, kar predstavlja 5%-no nadomestilo za nastalo škodo po suši leta 2013.
Sredstva so bila odobrena 6366 upravičencem, med katerimi je bilo 6357 MSP in 9 velikih podjetij, za katere je bila odobrena s strani EK shema pomoči: SA.
38803(2014/N). Minimalna pomoč, ki je bila izplačana posameznemu upravičencu je znašala 239,50 evrov.
Glede na vrsto pomoči t.j. pomoč za nadomestilo izgub ob naravnih nesrečah, tudi pri teh upravičencih kazalniki, s katerimi bi merili uspešnost in
učinkovitost dodeljene državne pomoči, niso bili določeni
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013, velika podjetja - SA.38803(2014/N)

Ukrep/program

Izhodiščno
Kratek opis cilja (največ dve ali
Kazalnik(i) (referenčno)
tri povedi)
leto

Program
odprave Cilji (načrt):
/
posledic
škode
v delna nadomestitev izgube v
kmetijstvu zaradi suše kmetijski
proizvodnji
(na
leta 2013, ki ga je Vlada kmetijskih kulturah) zaradi suše
RS, potrdila na svoji 57. leta 2013.
redni seji dne 8.5.2014.

Začetno
(referenčno)
stanje

Učinek
Izračun za
Vložena
(pozitiven/n
Uspešnost
Učinkovitost
leto 2014
sredstva DP (v
egativen/ni Opombe
(v %)
(v %)
EUR)
ga še možno
določiti)

2012

78,5

350.000

X

Rezultati:
/
Delno
nadomestilo
izgube
kmetijskim proizvajalcem (velika
podjetja), ki so jo utrpeli zaradi
suše leta 2013.

274.916,27

/

Pozitiven

1. Ocenjena škoda na
kmetijskih kulturah zaradi
suše leta 2013 je znašala
106,205 mio EUR.
2. Državna pomoči je bila
odobrena v znesku 5,310
mio EUR, kar predstavlja 5%
ocenjene škode.
3. Pomoč je bila izplačana 9
upravičencem, pri čemer je
najmanjši znesek pomoči
znašal 239,5 EUR.

Glede na vrsto pomoči t.j. pomoč za nadomestilo izgub ob naravnih nesrečah, kazalniki s katerimi bi merili uspešnost in učinkovitost, niso določeni.
V letu 2013 je suša povzročila škodo v višini 106,205 mio evrov in je prizadela 194 občin oz. 185.550,85 ha kmetijskih površin. Škodo je utrpelo 25.764
oškodovancev, ki so oddali svoje vloge. Od kmetijskih kultur so bila najbolj prizadeta koruza za zrnje, trajno travinje – tri- in večkosno, jabolka I. kakovosti in
koruza za silažo.
Na osnovi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013, ki ga je Vlada RS potrdila na 57. redni seji dne 8. 5. 2014, je bila za odpravo
posledic škode po suši odobrena državno pomoč v višini 5.310.267 evrov, kar predstavlja 5%-no nadomestilo za nastalo škodo po suši leta 2013. Sredstva so
bila odobrena 6366 upravičencem, med katerimi bilo 9 velikih podjetij in 6357 MSP za katere je bila odobrena s strani EK shema pomoči: SA.
38749(2014/XA).
Minimalna pomoč, ki je bila izplačana posameznemu upravičencu je znašala 239,50 evrov.
Glede na vrsto pomoči t.j. pomoč za nadomestilo izgub ob naravnih nesrečah, tudi pri teh upravičencih kazalniki, s katerimi bi merili uspešnost in
učinkovitost dodeljene državne pomoči, niso bili določeni.
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje SA.38167 (2014/XA)

Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve ali tri
am
povedi)

Kazalnik(i)

Sofinanciran Cilji (načrt):Povečanje števila
- število kmetijskih
je
kmetijskih gospodarstev in obsega gospodarstev s
zavarovalni proizvodnje
s
sklenjenim sklenjenim
h premij za zavarovanjem
zavarovanjem
zavarovanje
- obseg zavarovanja:
kmetijske
- ha:
proizvodnje
- št. živali
in ribištva

Učinek
Izhodiščno
Začetno
(pozitiven/n
Izračun za Uspešnost Vložena sredstva
(referenčn (referenčno)
Učinkovitost (v %) egativen/ni Opombe
leto 2013
(v %)
DP (v EUR)
o) leto
stanje
ga še možno
določiti)
2012

13.181 KMG
46.971 ha
159.258 živali

65,97
povprečni

Po
indikatorjih:

Rezultati:
- število kmetijskih
Večje
število
kmetijskih gospodarstev s
gospodarstev in večji obseg sklenjenim
zavarovanjem
zavarovane proizvodnje
- obseg zavarovanja:
- ha:
- št. živali

8.307
63,02
KMG
38.343 ha 81,63
53,27
84.834
živali

4.576.689

1.413.021,80
85,7
88,6

30,87

Dokončnega Učinkovito
učinka še ni st
je
mogoče
izračunan
določiti, ker a
na
se bo del skupnih
sheme
rezultatih
realiziral še obeh
v letu 2015 shemi, saj
imamo le
skupne
podatke.

94,2

Zagotavljanje državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva se je nadaljevalo tudi v letu 2013
na osnovi Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10, 7/13 in 3/14).
S to uredbo držav upravičencem zagotavlja sredstva za izvajanje sheme državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje ter s tem spodbuja širjenje zavarovanja kmetijske proizvodnje po vrstah tveganj in obsegu zavarovanja.
Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja
in poplave v višini 40 % obračunane zavarovalne premije, pri živalih pa za primer pogina zaradi bolezni v višini 30 %.
Dokončnih rezultatov za to shemo ni mogoče podati, ker se izvajanje zaključi v letu 2015.
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje SA.32150 (2010/XA)

Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve
am
ali tri povedi)

Kazalnik(i)

Izhodiščno
Začetno
(referenčn (referenčno)
o) leto
stanje

Sofinanciran Cilji (načrt):Povečanje števila
- število kmetijskih
2012
je
kmetijskih gospodarstev in gospodarstev s sklenjenim
zavarovalni obsega
proizvodnje
s zavarovanjem
h premij za sklenjenim zavarovanjem - obseg zavarovanja:
zavarovanje
- ha:
kmetijske
- št. živali
proizvodnje
in ribištva

Izračun za
leto 2013

13.181 KMG
46.971 ha
159.258 živali

Učinek
(pozitiven/
Vložena
Uspešnost
Učinkovito negativen/
sredstva DP (v
(v %)
st (v %)
ni ga še
EUR)
možno
določiti)
58,3
povprečni

10.025.552,04 26,47

Po
indikatorjih:

Opombe

Učinkovitost je
izračunana na
skupnih
rezultatih obeh
shemi,
saj
imamo
le
skupne
podatke.

39,99
81,63
53,27
Rezultati:
- število kmetijskih
Večje
število
kmetijskih gospodarstev s sklenjenim
gospodarstev in večji obseg zavarovanjem
zavarovane proizvodnje
- obseg zavarovanja:
- ha:
- št. živali

5.139
KMG
38.343 ha
84.834 živali

2.681.282,35

Zagotavljanje državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva se je nadaljevalo tudi v letu 2014
na osnovi Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10, 7/13 in 3/14)
S to uredbo držav upravičencem zagotavlja sredstva za izvajanje sheme državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje ter s tem spodbuja širjenje zavarovanja kmetijske proizvodnje po vrstah tveganj in obsegu zavarovanja.
Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja
in poplave v višini 50 % obračunane zavarovalne premije, pri živalih pa za primer pogina zaradi bolezni v višini 30 %.

291

Naziv in številka sheme pomoči: Zdravstveno varstvo rastlin – E 86/2004 – Odškodnine

Ukrep/program Kratek opis cilja (največ dve ali tri povedi) Kazalnik(i)
Pomoči
zatiranje
rastlinskih
živalskih
bolezni

Izhodiščno
Začetno
Izračun za Uspešnost
(referenčno) (referenčno)
leto 2013 (v %)
leto
stanje

za Cilji (načrt): Preprečevanje širjenja Uničenje
vseh 2009
karantenskih ali nevarnih škodljivih okuženih rastlin (npr.
in organizmov na rastlinah z odstranjevanjem sadike,
matične
okuženih rastlin (npr. sadike in matične rastline)
rastline)
Rezultati: Izplačane odškodnine zaradi %
izplačanih
uničenih rastlin (npr. sadike, matične upravičenih
rastline) zaradi pojava karantenskih ali odškodnin
nevarnih škodljivih organizmov

38 (odločb o
uničenju)

52 %

Vložena sredstva Učinkovitost
DP (v EUR)
(v %)
337.552 EUR
51 %

Število
uničenj leta
2014 je bilo
20

91.176
EUR

Učinek
(pozitiven/nega
Opombe
tiven/ni ga še
možno določiti)
pozitiven
Dodeljena državna pomoč je
bila učinkovita, saj so
imetniki okuženih rastlin le
te uničili in vsi, ki so vložili
zahtevek, so prejeli finančna
nadomestila za uničene
oziroma
drugače
odstranjene
rastline,
rastlinske
proizvode
in
nadzorovane
predmete.
Tako je bilo preprečeno
nadaljnje širjenje škodljivih
organizmov, imetniku pa
omogočena
zasaditev
zdravih rastlin.

Pravna podlaga: Pravilnik o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03, 33/05, 30/07 in 74/11)
Sredstva s proračunske postavke 130031 Odškodnine za področje varne hrane so bila namenjena za izplačilo odškodnin za uničene rastline zaradi pojava
nevarnih škodljivih organizmov, zaradi katerih je obvezno izvajanje fitosanitarnih ukrepov.
Odškodnine so bile izplačane na podlagi ugotovitev posebne komisije in odločb, izdanih upravičencem s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
Odškodnine se lahko uveljavlja le za tiste uničene ali drugače odstranjene rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere je pristojni
inšpektor odredil uničenje ali drugačno odstranitev zaradi okužbe s karantenskimi ali nevarnimi škodljivimi organizmi.
O upravičenosti do odškodnine in o njeni višini je odločala Uprava v upravnem postopku (izdaja odločbe). Višino odškodnine je ugotovila posebna komisija,
ki jo je imenovala Uprava. Vse upravičene odškodnine so bile v letu 2014 izplačane.
V letu 2014 je odškodnine prejelo 20 upravičencev, v skupni višini 19.176 EUR.
Dodeljena državna pomoč je bila učinkovita zaradi preprečevanja širjenja karantenskih ali nevarnih škodljivih organizmov, saj so imetniki okuženih rastlin le
te uničili in prejeli finančna nadomestila za uradno odrejeno uničenje okuženih rastlin in rastlinskih proizvodov.

292

Naziv in shema pomoči: Program razvoja podeželja 2007-2013 - K (2007) 4136
Ukrep/program

Kratek opis cilja (največ dve ali tri Kazalnik(i)
povedi)

111 Usposabljanje Cilji
(načrt):
Dvigniti
raven 357
za
delo
v usposobljenosti za delo v kmetijstvu
kmetijstvu
in in gozdarstvu
gozdarstvu

Število
udeležencev
usposabljanj
112
Pomoč Cilji (načrt): Spodbuditi prenos 242
mladim
kmetije na mlajšo generacijo,
prevzemnikom
izboljšati starostno strukturo nosilcev
kmetij
kmetij, povečati razvojno sposobnost
prevzetih kmetij ter s tem prispevati k
povečanju produktivnosti dela v
kmetijstvu.
Rezultati: Prenosi kmetij na mlajšo Število
generacijo
prenosov

Izhodiščno
(referenčno)
leto
2007

Začetno
(referenčno)
stanje
0

Rezultati: Dokončana usposabljanja

113
Zgodnje Cilji (načrt): Pospešiti strukturne
upokojevanje
spremembe
na
kmetijskih
gospodarstvih, izboljšati starostno
strukturo nosilcev kmetij in povečati
razvojno sposobnost prenesenih
kmetij ter s tem prispevati k
povečanju produktivnosti dela v
kmetijstvu.
Rezultati: Dodelitev letne rente
kmetom, ki so prenehali opravljati
kmetijsko dejavnost

30

Izračun za Uspešnost
leto 2014 (v %)
3,68

1.315

2007

0

157,85%

0

0
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Opombe

63,35%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: Višina dodeljenih
sredstev znaša največ do
70.000
EUR
na
upravičenca. Določi se na
podlagi točk.

-

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*
(V
letu 2014 ni bilo sprejetih
novih obveznosti. Izplačila
v letu 2014 so temeljila na
odločbah o dodeljenih
sredstvih, ki so bila izdana
pred letom 2013 in so
veljavna
za
daljše
obdobje.)

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: Finančna pomoč
se zagotavlja v obliki letne
rente, ki se izplačuje
mesečno
po
dvanajstinah. Renta je
sestavljena iz fiksnega dela,
ki znaša 5.000 EUR na
kmetijo na leto in iz
variabilnega dela, ki je
odvisen
od
velikosti
prenesene kmetije. *V letu
2014 ni bilo sprejetih novih
obveznosti. Izplačila v letu
2014 so temeljila na
odločbah o dodeljenih
sredstvih, ki so bila izdana
pred letom 2013 in so
veljavna za daljše obdobje.

26,48%

8.550.190

8.550.190,00
0,00%

Število
kmetov, ki so
se predčasno
upokojili

787.156

Učinek
(pozitiven/negativen/ni
ga še možno določiti)
Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

767.908,42

382
2007

Vložena sredstva Učinkovitost
DP (v EUR)**
(v %)

973.897

968.520,87

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: do 100 %

121 Posodabljanje Cilji
(načrt):
Spodbuditi 531
kmetijskih
prestrukturiranje
in
povečanje
gospodarstev
učinkovitost
gospodarjenja
na
kmetijskih gospodarstvih.

2007

na Število
kmetijskih
gospodarstev,
katerim
je
bila odobrena
naložbena
pomoč
122
Povečanje Cilji (načrt): Izboljšanje učinkovitosti 142
2007
gospodarske
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi z
vrednosti gozdov večjo izrabo proizvodnega potenciala
gozdov, uvajanjem novih proizvodov
in proizvodnih izboljšav pri sečnji in
spravilu ter večjo varnostjo pri delu v
gozdu kar bo prispevalo k povečanju
produktivnosti dela v gozdarstvu

0

39,74%

Rezultati: Podprte naložbe
kmetijskih gospodarstvih

Rezultati: Podprte naložbe v zasebne Število
gozdove
gozdarskih
gospodarstev,
katerim
je
bila odobrena
naložbena
pomoč
123
Dodajanje Cilji
(načrt):
Spodbuditi
večjo 79
2007
vrednosti
naložbeno
aktivnost
v
kmetijskim
in živilskopredelovalnih podjetjih in
gozdarskim
kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, ki
proizvodom
se ukvarjajo s predelavo kmetijskih in
živilskih proizvodov in prvo stopnjo
predelave lesa
Rezultati:
Podprte
naložbe
v
živilskopredelovalnih
podjetjih,
kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, ki
se ukvarjajo s predelavo kmetijskih in
živilskih proizvodov in prvo stopnjo
predelave lesa
125 Izboljšanje in Cilji (načrt): Spodbuditi izvedbo
razvoj
komasacij in postavitev namakalnih
infrastrukture,
sistemov ter s tem pospešiti
povezane
z prestrukturiranje kmetijstva, ki vodi v
razvojem
in učinkovitejšo izrabo proizvodnih
prilagoditvijo
dejavnikov

211

0

-7**

7

87

2007

0

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči:
od
30%
do 70%

1.150.471

212,16%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*
(V
letu 2014 ni bilo sprejetih
novih obveznosti. Izplačila
v letu 2014 so temeljila na
odločbah o dodeljenih
sredstvih, ki so bila izdana
pred letom 2013 in so
veljavna
za
daljše
obdobje.)

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči:
od
50%
do
60%
*V letu 2014 ni bilo
sprejetih novih obveznosti.
Izplačila v letu 2014 so
temeljila na odločbah o
dodeljenih sredstvih, ki so
bila izdana pred letom
2013 in so veljavna za
daljše obdobje.

8.800.000,00

88,20%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*Ukrep se izvaja
v okviru treh shem
državnih pomoči (poleg te
še po regionalni shemi in
shemi de-minimis).

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči:
od
25%
do 60%

34,87%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: do 100%

8.547.732,24

285,71%
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Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

-120.323,00**

110,13%

Število
naložb, ki so
prejela
pomoč

249,18%

20.917.204,87

-4,93%

0

21.125.000,00

3.747.623

kmetijstva

Rezultati: število podprtih operacij

Število
naložb, ki so
prejela
pomoč

132 Sodelovanje
kmetijskih
proizvajalcev
v
shemah kakovosti
hrane

Cilji (načrt): Spodbuditi kmetijske 21
proizvajalce k vključitvi v sheme
kakovosti, ki pomenijo izboljšanje
kakovosti kmetijske proizvodnje in
proizvodov

20

2007

Rezultati:
Število
kmetijskih Število
gospodarstev vključenih v sheme kmetijskih
kakovosti
gospodarstev
vključenih v
sheme
kakovosti
133
Podpore Cilji (načrt): Boljše poznavanje 7
2007
skupinam
proizvodov označenih s simboli
proizvajalcev pri kakovosti oziroma zaščitnimi znaki s
dejavnostih
strani
potrošnikov
ter
bolj
informiranja
in organizirano in aktivno trženje s
pospeševanja
strani proizvajalcev
prodaje

142 Podpore za
ustanavljanje
skupin
proizvajalcev

211
Izravnalna
plačila za območja
z
omejenimi
možnostmi
za
kmetijsko
dejavnost
na
gorskih območjih

Rezultati: Število podprtih aktivnosti Število
informiranja in pospeševanja prodaje podprtih
aktivnosti
Cilji (načrt): Spodbuditi ustanavljanje 1
2007
skupin proizvajalcev na področju
ekološke proizvodnje in proizvodnje
posebnih kmetijskih pridelkov, ki
vodijo v povečanje koncentracije
ponudbe
in
lažje
prilagajanje
proizvodnje zahtevam trga
Rezultati: Število podprtih skupin Število skupin
proizvajalcev
proizvajalcev,
ki so pridobila
pomoč
Cilji (načrt): Preprečevanje opuščanja 33.000
2007
kmetijske rabe in s tem povezanih
negativnih posledic siromašenja
kulturne krajine ter depopulacije
gorskih območij

0

3.733.817,33

1223,81%

257

0

16

2

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: do 3.000 EUR za
ekološko
pridelavo
in
predelavo, do 1.500 EUR za
zaščitene
kmetijske
pridelke oziroma živila in za
proizvode višje kakovosti

2.150.000,00

38,00%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: do 70%

33.864,72

46,51%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*.

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 75%. Intenzivnost
pomoči: do 5% letnega
obsega
lastne
tržne
proizvodnje na dan 31.12.
za preteklo leto

31.499,88

113,47%
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Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

1.867.648,31

200,00%

33.000

4,91%

120.137,06

228,57%

0

200.000

letu 2015)*

43.951.200,00 49,24%

Učinkovitost
izvajanja Delež prispevka EU v
ukrepa lahko izračunamo celotnih javnih izdatkih
na letni ravni. Končni znaša 80%.
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

Rezultati: število podprtih kmetijskih Število
gospodarstev na gorskih območjih
podprtih
kmetijskih
gospodarstev
na
gorskih
območjih
Cilji (načrt): Preprečevanje opuščanja 226.000
kmetijske rabe in s tem povezanih
negativnih posledic siromašenja
kulturne krajine ter depopulacije
gorskih območij

37.444

226.000 ha

118,99%

Rezultati: Obseg podprtih kmetijskih Podprto
zemljišč na gorskih območjih (ha)
kmetijsko
zemljišče na
gorskih
območjih (ha)
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Izravnalna
plačila za območja
z
omejenimi
možnostmi
za
kmetijsko
dejavnost
na
območjih, ki niso
gorska

Cilji (načrt): Preprečevanje opuščanja 10.714
kmetijske rabe in s tem povezanih
negativnih posledic siromašenja
kulturne krajine ter depopulacije
območij, ki niso gorska
Število
podprtih
kmetijskih
gospodarstev
na območjih,
ki niso gorska
območja
Cilji (načrt): Preprečevanje opuščanja 74.000
kmetijske rabe in s tem povezanih
negativnih posledic siromašenja
kulturne krajine ter depopulacije
območij, ki niso gorska
Rezultati: Obseg podprtih kmetijskih Podprta
zemljišč na območjih, ki niso gorska kmetijska
(ha)
zemljišča na
območjih
z
omejenimi
možnostmi, ki
niso gorska
območja (ha)

Učinkovitost
izvajanja Delež prispevka EU v
ukrepa lahko izračunamo celotnih javnih izdatkih
na letni ravni. Končni znaša 80%.
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

268.918

11.000

136,96%

Rezultati: Število podprtih kmetijskih
gospodarstev
na
območjih
z
omejenimi
možnostmi, ki niso gorska območja

14.674

74.000

142,32%

105.318
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27.688.057,00
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Kmetijsko Cilji (načrt): Usmerjanje kmetovalcev 22.400
okoljska plačila
v sonaravne načine kmetovanja, ki
so naravi prijazni in dolgoročno
ugodno vplivajo na okoljske danosti.
Izvajanje ukrepa bo tako prispevalo k
varovanju in izboljšanju stanja okolja
(tal, vode in zraka) ter ohranjanju
biotske raznovrstnosti in kulturne
krajine
Rezultati:
Število
kmetijskih Število
gospodarstev, ki prejemajo podporo
podprtih
kmetijskih
gospodarstev

2007

Cilji
(načrt):
):
Usmerjanje 361.000
kmetovalcev v sonaravne načine
kmetovanja,
ki
so naravi prijazni in dolgoročno
ugodno vplivajo na okoljske danosti.
Izvajanje ukrepa bo tako prispevalo k
varovanju in izboljšanju stanja okolja
(tal, vode in zraka) ter ohranjanju
biotske raznovrstnosti in kulturne
krajine
Rezultati:
Obseg
površin
(ha) Število
ha
vključenih v kmetijsko okoljska plačila vključenih v
kmetijsko
okoljska
plačila
Izvajanje
Cilji (načrt): Vodenje lokalnih akcijskih 95
2007
projektov
po skupin, pridobitev strokovnih znanj in
pristopu LEADER animacija območja s ciljem spodbuditi
(Ukrep 41 in podeželske prebivalce, da pristopajo v
ukrep 421)
LAS, usposobitev za upravljanje LAS in
uspešno izvajanje lokalnih razvojnih
strategij, pri čemer je podpora
namenjena upravljanju in delovanju
LAS,
dejavnostim
animacije
podeželskega
prebivalstva
in
pridobivanju strokovnih znanj za
uspešno izvajanje lokalne razvojne
strategije
Rezultati: Število podprtih projektov
Število
podprtih
projektov

23.000

123,45%

39.385.966,00

115,23%

39.149.629,00

8,42%

5.172.736

83,29%

Učinkovitost
izvajanja Delež prispevka EU v
ukrepa lahko izračunamo celotnih javnih izdatkih
na letni ravni. Končni znaša 80%.
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

1112,71%

Učinkovitost
izvajanja
ukrepa lahko izračunamo
na letni ravni. Končni
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

27.653

363.000

415.992

0

8
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4.846.939,63

Delež prispevka EU v
celotnih javnih izdatkih
znaša 80%. Intenzivnost
pomoči:
od
30%
do 100%

Vodenje,
usposabljanje in
animacija
po
pristopu LEADER
(Ukrep 431)

Cilji (načrt): Vodenje lokalnih akcijskih 35
2007
skupin, pridobitev strokovnih znanj in
animacija območja s ciljem spodbuditi
podeželske prebivalce, da pristopajo v
LAS, usposobitev za upravljanje LAS in
uspešno izvajanje lokalnih razvojnih
strategij, pri čemer je podpora
namenjena upravljanju in delovanju
LAS,
dejavnostim
animacije
podeželskega
prebivalstva
in
pridobivanju strokovnih znanj za
uspešno izvajanje lokalne razvojne
strategije
Rezultati: Število podprtih zahtevkov Število
za vodenje
podprtih
zahtevkov za
vodenje

0

91,43%

32

758.275

98,80%

Učinkovitost
izvajanja Delež prispevka EU v
ukrepa lahko izračunamo celotnih javnih izdatkih
na letni ravni. Končni znaša 80%.
učinek pa bomo lahko
izmerili šele po zaključku
izvajanja programa (po
letu 2015)*

684.934,72

*Cilji in kazalniki za uresničitev zastavljenih ciljev so postavljeni za celotno programsko obdobje, to je od leta 2007 do konca 2013 v nekaterih celo do konca
2015 (do takrat lahko potekajo izplačila iz naslova dodeljenih sredstev iz PRP 2007-2013). Vrednost kazalnika na letni ravni je tako količnik med skupno
vrednostjo kazalnika in številom let (7), v katerih moramo ta cilj oziroma kazalnik doseči.
**Vračila.
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Shema pomoči K (2007) 4136 zajema ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 20072013), ki ga je na predlog Republike Slovenije (RS) potrdila Evropska komisija dne 24. 7. 2007 in je bil zadnjič
spremenjen oziroma dopolnjen dne 02. 04. 2014. Izvajanje PRP 2007-2013 se sofinancira iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in nacionalnega proračuna. Za namen izvajanja
ukrepov PRP 2007-2013 je na voljo 1,177 mrd EUR. Od tega 915,99 mio EUR prispeva EU, ostalo pa RS.
V PRP 2007-2013 so ukrepi razdeljeni na 4 osi in tehnično pomoč, in sicer:
Os 1: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja,
Os 2: Izboljšanje okolja in podeželja,
Os 3: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva,
Os 4: Izvajanje pristopa LEADER.
Višina sredstev za ukrepe posameznih osi je določena skladno s prednostnimi nalogami, ki so določene v
Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013. Od skupnih sredstev PRP 2007-2013 se ukrepom osi
1 namenja do 34,73 % sredstev, ukrepom osi 2 do 50,07 % ukrepom osi 3 do 10,99 %, ukrepom osi 4 do 2,73 % in
ukrepu tehnične pomoči do 1,48 %. Skupna višina sredstev po posameznih ukrepih je določena v PRP 2007-2013.
Slovenija zagotavlja potreben delež slovenske soudeležbe za črpanje sredstev iz EKSRP v skladu s stopnjo
sofinanciranja, ki je določena v PRP 2007-2013.
V shemo državnih pomoči K (2007) 4136 se uvršča le izvajanje ukrepov 1, 2. in 4. osi. Ukrepi 3. osi se izvajajo
bodisi po shemi de-minimis bodisi se podpore ne uvrščajo med državne pomoči, kadar so upravičenci do
podpore občine. Izjema je tudi ukrep 123 znotraj 1. osi, ki se izvaja po treh shemah (poleg obravnavane, še po
shemi de-minimis in shemi regionalnih državnih pomoči).
Nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize stanja, potencialov in specifičnih
potreb, bodo prispevale k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v Sklepu Sveta o strateških
smernicah Skupnosti za razvoj podeželja, ciljev Lizbonske strategije in Göteborga. Poleg nacionalnih prioritet v
okviru strategije razvoja podeželja pa je prioriteta Slovenije tudi ohranjanje gozdov, ki bo vodena preko
instrumentov nacionalne politike. Slovensko gozdarstvo temelji na preventivnih aktivnostih, ki omogočajo
trajnostno rabo in upravljanje z gozdovi, kar pomembno prispeva k uresničevanju ciljev gozdarske strategije EU.
Nacionalne prednostne naloge osi 1, z dvigom konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in povezane živilsko
predelovalne industrije ter gozdarstva, prispevajo k močnemu in dinamičnemu evropskemu agroživilstvu.
Usmerjene so predvsem v posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, dvig dodane vrednosti in kakovosti v
pridelavi in predelavi kmetijskih, živilskih in gozdarskih proizvodov, trajnostno in ekonomsko učinkovitejše
gospodarjenje z gozdovi ter dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu in
gozdarstvu, ob upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov in določil varovanja in ohranjanja okolja. Začrtane
ključne aktivnosti v okviru navedenih prednostnih nalog bodo pripomogle k uresničevanju prednostnih nalog EU v
okviru cilja 1, kot so modernizacija, kakovost, inovativnost, vključitev v tržne verige in prenos znanja.
Na področju osi 2 so nacionalne prednostne naloge ohranjanje kmetijske krajine v območjih z neugodnimi
razmerami za kmetovanje in spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks. Nacionalne prednostne naloge bodo
pripomogle k odpravljanju težav v zvezi z opuščanjem kmetovanja in negativnih vplivov kmetovanja na okolje ter s
tem prispevale k ohranjanju poseljenosti in ugodnega stanja okolja. Uveljavljen način upravljanja z gozdovi in
ohranjanje ter vzpodbujanje sonaravnega kmetovanja bo v veliki meri zagotavljal tudi ugodno stanje biotske
raznovrstnosti in ohranjanje habitatov na območjih Natura 2000.
Nacionalne prednostne naloge, ki prispevajo k doseganju ciljev osi 4 (LEADER) morajo hkrati prispevati k
doseganju ciljev drugih osi. Usmerjene so predvsem v pridobitev strokovnih znanj, animacijo območij,
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vzpostavitev javno-zasebnih lokalnih partnerstev in razvojnih strategij, podporo izvajanju lokalnih razvojnih
strategij ter podporo pri sodelovanju in povezovanju med lokalnimi akcijskimi skupinami.
V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1320/2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v
Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju: Uredba 1320/2006), so v podprogram vključeni tudi kmetijsko
okoljski ukrepi (v nadaljevanju: ukrepi SKOP) iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (v
nadaljevanju: PRP 2004-2006), ki se bodo izvajali do izteka petletnih obveznosti. Te petletne obveznosti se za
upravičence, ki so v ukrepe SKOP vstopili v letu 2004 zaključijo v letu 2008, za upravičence, ki so v ukrepe SKOP
vstopili v letu 2005 v letu 2009 in za upravičence, ki so v ukrepe SKOP vstopili v letu 2006 v letu 2010.
V skladu z Uredbo 1320/2006 podprogram vključuje tudi plačila prevzetih obveznosti za ukrep zgodnje
upokojevanje iz PRP 2004-2006. V letih 2004, 2005 in 2006 so bile z upravičenci sklenjene pogodbe, ki jim
omogočajo prejemanje rente za ukrep zgodnje upokojevanje za obdobje 10 let. V skladu z določili sklenjenih
pogodb bodo upravičenci prejemali rento do zaključka pogodbenih obveznosti. Od 1. 1. 2008 so obveznosti
bremenile programsko obdobje 2007-2013 in se pripišejo izdatkom osi 1. Obveznosti nastale v letu 2016 bodo
bremenile programsko obdobje 2014-2020.
Pri vseh ukrepih PRP 2007-2013 so bila v letu 2014 izvedena izplačila na podlagi sprejetih obveznosti. Te
obveznosti so bile sprejete bodisi na podlagi izvedenih javnih razpisov bodisi na podlagi izvedenih subvencijskih
kampanj.
Izvajane aktivnosti v okviru posameznega ukrepa PRP 2007-2013 bodo prispevale k učinkovitejšemu uresničevanju
skupnega cilja PRP 2007-2013, to je trajnostnega razvoj podeželja. Doseganje ciljev je postopno, saj so cilji
postavljeni za celotno programsko obdobje, to je od leta 2007 do konca 2013, v nekaterih primerih celo do konca
2015 (do takrat lahko potekajo izplačila iz naslova dodeljenih sredstev iz PRP 2007-2013). Učinek bo tako možno
izmeriti šele po zaključku izvajanja programa t.j. po letu 2015.
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Ukrepi kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja SA.35004 (2012/XA)
Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ
Kazalnik(i)
am
dve ali tri povedi)
Tehnična
Cilji (načrt):
podpora
Delovanje
nevladnega Število načrtovanih
kmetijskem sektorja
na
področju podpor:
u sektorju kmetijstva
51
za
informiranje
Rezultati:
Ukrep
spodbuja
in
nepridobitne
Večja
ozaveščenost
in
usposabljanj
organizacije,
ki
e
na usposobljenost
delujejo
v
skladu
s
udeležencev,
ki
se
področju
predpisi,
ki
urejajo
povezujejo
v
nepridobitnih
primarne
proizvodnje organizacijah na področju društva in delujejo na
primarne
kmetijske področju
kmetijskih primarne
kmetijske
pridelave.
proizvodov pridelave
Spremlja se število
organizacij, ki se
vključujejo v ukrep.

Učinek
Izhodiščno Začetno
(pozitiven/n
Izračun za Uspešnos Vložena sredstva Učinkovitos
(referenčn (referenčno
egativen/ni Opombe
leto 2014 t (v %)
DP (v EUR)
t (v %)
o) leto
) stanje
ga še možno
določiti)
Ukrep se je za udeležence,
ki se povezujejo v
nepridobitnih
organizacijah na področju
primarne
kmetijske
pridelave začel izvajati v
letu 2009, pri čemer se je
tudi prilagajal različnim
razmeram. V letu 2012 pa
se je ukrep pripravilo
samo za organizacije, ki
delujejo na območju
celotne Slovenije. Število
organizacij z aktivnostmi
je glede na leto 2014 v
porastu.

74.000

2010

37

25,49
13

3,72
70.2016,51

Pozitiven

Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12) je bil izveden javni razpis za
tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2014, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 7/14 z dne 31. 1. 2014. Sofinanciranih je bilo 13 vlog nepridobitnih organizacij v skupni vrednosti 70.216,51 EUR od skupno
razpisanih 74.000 EUR.
Glede na leto 2013 je bila pomoč dodeljena trem vlagateljem več, razpisanih je bilo 4.500 EUR manj kakor v letu 2013, porabljenih pa 222,02 EUR več.
V primerjavi z izhodiščnim letom 2010 se je število organizacij, ki delujejo na celotnem območju Republike Slovenije za dodeljevanje pomoči rahlo povečalo, saj
je v letu 2010 na ukrep kandidiralo 11 tovrstnih organizacij, ki delujejo na območju celotne Republike Slovenije, v letu 2012 jih je bilo 9, v letu 2013 pa 10.
Ocenjujemo, da se je z ukrepom uspešno vzpodbujalo delovanje nevladnega sektorja na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov. Izvedenih je bilo
veliko aktivnosti organizacij, ki so tudi pretekla leta uspešno zaključile aktivnosti informiranja in usposabljanja.
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Komasacije:

Ukrep/program

Kratek opis cilja
(največ dve ali tri Kazalnik(i)
povedi)

Podpora
za Cilji
dokončanje
(načrt):Dokončanje
komasacijskih
komasacijskih
postopkov
postopkov.

Rezultati:

Izhodiščn
Izračun za leto
Začetno
o
Uspešnos Vložena sredstva Učinkovitost
(referenčno 2014
(referenč
t (v %)
DP (v EUR)
(v %)
) stanje
no) leto

število odobrenih vlog 2013
število
zaključenih
vlog
število
zaključenih
komasacij

2
vlogi
odobreni
0
vlog
zaključenih
0
kom.
območij
rešenih

100%
10.000,00
rešene
prispele
vloge

2
odobreni
vlogi
0 zaključenih
vlog
0 zaključenih
kom. območij

7,09

Učinek
(pozitiven/negat
Opombe
iven/ni ga še
možno določiti)
Učinek
je Zaradi
pozitiven,
objektivnih
vendar
zaradi razlogov
in
objektivnih
slabega vremena
razlogov
v so se aktivnosti
nizkem %
izvedle samo v
vrednosti 709,13
EUR.

Nedokončane komasacije predstavljajo v Sloveniji še vedno velik problem, tako posestnikom oz. komasacijskim udeležencem kot tudi širše, saj se na območjih,
kjer komasacije še niso vpisane v zemljiško knjigo, ne pobira nadomestil za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah. Poleg tega
imajo posestniki oz. zakupniki teh zemljišč probleme tudi pri vsakoletnih neposrednih plačilih (subvencijah). Problem je še toliko večji z leto 2005, ko je sistem
subvencij prešel na grafične kontrole zahtevkov za plačila na površino. Nedokončani komasacijski postopki v večini izhajajo iz obdobja najintenzivneših izvedb
komasacijskih postopkov v 80. letih prejšnjega stoletja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 1995 pristopilo k sistematičnemu reševanju
nedokončanih komasacij. V program dokončanja komasacijskih postopkov je bilo takrat vključenih 126 komasacijskih območij, trenutno jih je nedokončanih še
35. V letu 2014 je bilo v redni letni program vključenih 5 komasacijskih območij, vsa v okviru Upravne enote Ajdovščina. Upravna enota je iz objektivnih
razlogov pripravila samo dve vlogi za izvedbo potrebnih del v skupni višini 2.294,73 EUR. Dela so bila vezana na vremenske razmere in zaradi slabega vremena
v jesenskem času je bil pravočasno izveden samo del načrtovanih aktivnosti in sicer v višini 709,13 EUR. Tako v letu 2014 ni bilo v celoti zaključenih
komasacijskih postopkov.
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Tehnična podpora informiranju o prehranjevalnih koristih sveže zelenjave in sadja ter mleka SA.38750
(2014/XA)
Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve ali tri
Kazalnik(i)
am
povedi)

Izhodiščno Začetno
(referenčn (referenčno)
o) leto
stanje

Cilji (načrt): Spremeniti odnos do Povečanje
Tehnična
2013
lokalne
hrane ter posledično zavedanja, da je
podpora
hrana
informiranju povečanje zaupanja* in zavesti o lokalna
kakovosti
svežih
lokalnih
proizvodov
(zelenjava,
sadje,
o
mleko,
meso,
prehranjeval
žito,
med,
oljčno
nih koristih
olje)
bolj
sveže
kakovostna
in
zelenjave in
zaupanja
vredna.
sadja
ter
mleka
za
leto 2013

Rezultati:
(Valicon, pomlad 2015): Najpogostejši
razlogi
za
vedno
pogostejše
nakupovanje lokalnih živil (trditev 69%
anketirancev) so kakovost izdelkov in
okus (+ 5%), večje zaupanje v lokalne
proizvajalce (- 4%), svežina izdelkov (3%). Narastel pa je kazalnik lokalna
pridelava (+11%).
Tehnična
Cilji (načrt): Povečati nakup svežih vedno pogosteje 2013
podpora
lokalnih proizvodov
kupujem lokalna
informiranju
živila
o
Rezultati: Valicon, junij 2015: Da
prehranjeval vedno pogosteje kupuje lokalna živila,
nih koristih trdi +2% vseh anketirancev v
sveže
primerjavi z Valicon, jesen 2013. V
zelenjave in

Izračun
leto 2014

za

Vložena
Učinek
Uspešnost sredstva Učinkovitos (pozitiven/negat
Opombe
(v %)
DP
(v t (v %)
iven/ni ga še
EUR)
možno določiti)

(Valicon, jesen kakovost
kakovost
330.636,
2013):
izdelkov
in izdelkov in 98
Najpogostejši okus (36%), okus (+ 5%),
razlogi
za večje
večje
vedno
zaupanje
v zaupanje v
pogostejše
lokalne
lokalne
nakupovanje proizvajalce proizvajalce
lokalnih živil (22%), svežina (4%),
(trditev 68% izdelkov
svežina
anketirancev) (21%).
izdelkov (je
kakovost Narastel pa je 3%), lokalna
izdelkov (31%), kazalnik
pridelava
večje zaupanje lokalna
(+11%).
v
lokalne pridelava
proizvajalce (16%).
(26%), svežina
330.636,
izdelkov (24%),
98
lokalna
pridelava (5%).

pozitiven
na Povečanje
specifični
CS zaupanja se kaže
kampanje
z
različnimi
(iskalci
atributi:
kakovosti, iskalci kakovost
vrednosti),
na izdelkov in okus,
etničnih kupcih večje zaupanje v
negativen,
na lokalne
splošnih
proizvajalce,
potrošnikih
svežina izdelkov,
minimalno
lokalna
pozitiven,
pridelava.

68%

Minimalen
Za kampanjo so
rezultat
na dovzetne ciljne
splošni
skupine glede na
potrošniški
segmentacijo CS
skupini,
iskalci vrednosti
specifična CS za in
iskalci
kampanjo 2014 kakovosti, kjer je
bil napredek zelo

69%
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+1%
splošna
potrošniška
skupina,
specifična
CS
za
kampanjo
2014

sadja
ter ciljni skupini letošnje kampanje pa je
mleka
za napredek velik – iskalci kvalitete
leto 2013
(+25%), iskalci vrednosti (+12%) v
primerjavi z Valicon, jesen 2013.

iskalci
kvalitete
(+25%),
iskalci
vrednosti
(+12%)

304

iskalci kvalitete opazen, nekoliko
in
iskalci so padli kazalci
pri etnični CS,
vrednosti
izrazito pozitiven kjer je bil cilj
ohranjanje
deleža

Informiranje javnosti o sadju, zelenjavi, mleku, mesa, žita, oljčnega olja, medu s posredovanjem dejanskih
podatkov o generičnih proizvodih in prehranjevalnih koristih generičnih proizvodov ter njihovi priporočeni
rabi.
Opisni cilj
Cilj zgoraj navedene aktivnosti je spremeniti odnos do lokalne hrane ter posledično povečanje zaupanja in
zavesti o kakovosti lokalnih proizvodov kot tudi povečati nakup svežih lokalnih proizvodov.
Socialnoekono
mski
oz.
finančni načrt
Rezultati so vezani na promocijske aktivnosti iz 2013 leta (meritve Valicon, december 2013, vzorec N = 533),
predstavljajo izhodiščno vrednost za merjenje doseganja ciljev v 2014/2015 (meritve Valicon, junij 2015,
vzorec N = 1051). Rezultati so primerjani na povprečno potrošniško populacijo v Sloveniji, čeprav je bila
ciljna skupina, ki jo je kampanja targetirala veliko bolj specifična (iskalci vrednosti, iskalci kakovosti, etnični
nakupovalci).
1) Valicon, december 2013: 7,3% (ali 38) vseh anketiranih je zaradi kampanje v večji meri začela kupovati sveže
lokalne izdelke.
Valicon, junij 2015: Da vedno pogosteje kupuje lokalna živila, trdi +2% vseh anketirancev v primerjavi z Valicon,
jesen 2013. V ciljni skupini letošnje kampanje pa je napredek velik – iskalci kvalitete (+25%), iskalci vrednosti
(+12%) v primerjavi z Valicon, jesen 2013.
oz.
2) Valicon, december 2013: 19,33% (ali 101) vseh anketirancev pravi, da je kampanja vplivala na njihov odnos
do hrane in njenega porekla.

Začetno
temeljno
izhodišče
(začetne
vrednosti, ki seValicon, pomlad 2015: Pri parametru: Oglasi so me navedli k temu, da večkrat preverim poreklo hrane, ki jo
bodo merile s kupujem, ni bila opazna statistična rast (+0%) v primerjavi z analizami Valicon, jesen 2014. Je pa v ciljni
skupini tokratne kampanje opazna izrazita rast preverjanja porekla živil glede na rezultate 2013 (iskalci
kazalniki)
vrednosti: +22%, iskalci kvalitete:+10%).
(Valicon, jesen 2013): Najpogostejši razlogi za vedno pogostejše nakupovanje lokalnih živil (trditev 68%
anketirancev) je kakovost izdelkov (31%), večje zaupanje v lokalne proizvajalce (26%), svežina izdelkov (24%).
(Valicon, pomlad 2015): Najpogostejši razlogi za vedno pogostejše
nakupovanje lokalnih živil (trditev 69%
anketirancev) so kakovost izdelkov in okus (+ 5%), večje zaupanje v lokalne proizvajalce (- 4%), svežina
izdelkov (-3%). Narastel pa je kazalnik lokalna pridelava (+11%).
3) (Valicon, jesen 2013): 58% (ali 302) anketirancev je opazilo kakšen TV ali drug oglas iz kampanje.
Delni rezultat (Valicon, jesen 2014) kaže, da je kampanjo opazilo 69% ljudi. Valicon, pomlad 2015 kaže, da
je kampanjo opazilo 58%.
1. Sprememba nakupnih navad potrošnikov /Povečanje potrošnje lokalnih živil
2. Povečanje zavedanja, da je lokalna hrana (zelenjava, sadje, mleko, meso, žito, med, oljčno olje) bolj
Kazalniki
kakovostna in zaupanja vredna.
3. Opaženost promocijskih aktivnosti
Raziskave potrošnikov:
Valicon, jesen 2013 na vzorcu N=522
Viri podatkov
Valicon, december 2014, vzorec N = 503
Valicon, junij 2015, vzorec N = 1051
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Naziv in shema pomoči: Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za leto 2014
SA.34205 (2012/N)
Učinek
Izhodiščn
Začetno
(pozitiven/neg
Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve ali
o
Izračun za leto Uspešnos Vložena sredstva Učinkovitos
Kazalnik(i)
(referenčno
ativen/ni ga še Opombe
am
tri povedi)
(referenč
2014
t (v %)
DP (v EUR)
t (v %)
) stanje
možno
no) leto
določiti)
Nadomestilo Cilji
(načrt):
preprečevanje Nepreseganje
2010
Tabela 1,
100%
414 554,50
100%
Učinek je bil Izračuna
za
onesnaževanja
mejnih vrednosti
Tabela 2,
dosežen,
nismo
zmanjšanje
Tabela 3,
planirane
naredili, saj so
dohodka iz Rezultati:
Tabela 4,
aktivnosti so za vse lokcije
Trendi padanja za
kmetijske
Slika 1
bile izvedene. določeni
nepreseganje mejnih vrednosti nitrate, pesticide
dejavnosti
trendi.
in
njihove
zaradi
metabolite
so
prilagoditve
stalni od leta
ukrepom
2010 naprej.
vodovarstve
nega režima
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Cilj sheme je ohranjanje in izboljšanje kakovosti vode ter s tem povezano preprečevanje onesnaženja vode, ki
se uporablja za javno okrbo spitno vodo na njožjih vodovarstvenih območjih.V letih 2011 do 2015 naj bi se
ohranila kakovost pitne vode na ravni kakovosti iz leta 2010. Po podatkih Ocene kemijskega stanja podzemnih
voda ugotavljamo na vseh lokacijah nižanje trendov nitratov in pesticidov.
Razpršeno onesnaženje z nitrati
Najznačilnejši vplivi na podzemno vodo so izhajali iz obremenitev z dušikom. Vpliv razpršenih obremenitev je
bil zato ocenjen na osnovi modelirane vsebnosti nitrata v podzemni vodi v Sloveniji. Pri tem so bili upoštevani
tudi hidrogeološki parametri infiltracije, oziroma obnavljanja vode v vodonosniku, ranljivosti podzemne vode.
Modelirane vrednosti dušika so bile primerjane z dejanskimi rezultati državnega monitoringa kakovosti
podzemne vode.
Večji del presežka hranil na ravni tal se z infiltracijo padavin prenese v podzemno vodo. Dušik nastopa v
podzemni vodi raztopljen v obliki nitratnih, nitritnih in amonijevih ionov.
Vpliv na podzemno vodo z obremenitvami z dušikom je ocenjen na osnovi modelirane vsebnosti nitrata v
podzemni vodi v Sloveniji. Najznačilnejši vplivi na podzemno vodo še vedno izhajajo iz obremenitev z dušikom.
Dobljeni razponi pričakovanih vrednosti vsebnosti nitrata v podzemni vodi so razvrščeni v razrede s
pričakovanimi močnimi ali prekomernimi vplivi (>50 mg/l), pomembnejšimi vplivi (37,5-50 mg/l), zmernimi
vplivi (20-37,5 mg/l) ter nizkimi (10-20 mg/l) in zanemarljivimi pričakovanimi vplivi (0-10 mg/l) (Kartografska
priloga Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev podzemnih voda z dušikom). Presežki dušika, ki kažejo na
možnost vpliva s preseganjem okoljskega standarda 50 mg/l nitrata v podzemni vodi, so ocenjeni kot kritične
vrednosti presežkov dušika, zaradi katerih je lahko ogroženo doseganje okoljskih ciljev.
Ocena tveganja za doseganje okoljskih ciljev se po novi metodologiji izračuna presežkov ne razlikuje od
prejšnje. Najbolj so problematična območja, ki so bila določena tudi do sedaj in ni dodatnih kritičnih območij.
Kartografska priloga Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev podzemnih voda z dušikom prikazuje kje na
vodnih telesih podzemne vode so tisti deli, ki so najverjetnejša kritična območja. Območja so na VTPodV
Dravska kotlina, Murska kotlina ter Savinjska kotlina.
Tabela 1- Vsebnost nitratov po letih

Vodno telo

Šifra

4016 Murska kotlina

2006

2011

2011

2012

2012

Ocenjena vsebnost
nitratov (mg/l) srednja vrednost
Ocenjena vsebnost
nitratov (mg/l) srednja vrednost korelacija
Ocenjena vsebnost
nitratov (mg/l) srednja vrednost
Ocenjena vsebnost
nitratov (mg/l) srednja vrednost korelacija
Ocenjena vsebnost
nitratov (mg/l) srednja vrednost
Ocenjena vsebnost
nitratov (mg/l) srednja vrednost korelacija

2006

Leto

162,3

55,3

67,2

41,3

49,8

30,0

4017 Vzhodne Slovenske gorice 83,9

31,0

63,6

39,3

44,0

27,1

3015 Zahodne Slovenske gorice

80,8

30,0

55,8

35,0

38,9

24,5

4018 Goričko

111,0

39,4

57,6

36,0

38,5

24,3

1002 Savinjska kotlina

61,5

24,0

45,7

29,4

35,1

22,5

3012 Dravska kotlina

95,0

34,4

44,7

28,8

33,1

21,5

1003 Krška kotlina

83,3

30,8

38,2

25,2

26,5

18,2
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3014 Haloze in Dravinjske gorice 44,9

18,9

29,1

20,2

20,1

15,0

Tabela 2 - Kemijsko stanje teles podzemne vode v obdobju od 2006-2013
Šifra
VTPodV
1001
1002
1003
1004
1005
1006

VTPodV

1008
1009
1010
1011

Savska kotlina in Ljubljansko Barje
Savinjska kotlina
Krška kotlina
Julijske Alpe v porečju Save
Karavanke
Kamniško-Savinjske Alpe
Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko
hribovje
Posavsko hribovje do osrednje Sotle
Spodnji del Savinje do Sotle
Kraska Ljubljanica
Dolenjski kras

3012

Dravska kotlina

1007

NUV I (2006-2008)
KS
Razlog
Dobro
Slabo
nitrati
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro

NUV II (2009-2013)
KS
Razlog
dobro
slabo
nitrati
dobro
dobro
dobro
dobro

Dobro

dobro

Dobro
Dobro
Dobro
Dobro

dobro
dobro
dobro
dobro

Slabo

3013
3014
3015
4016
4017
4018
5019
6020

Vzhodne Alpe
Dobro
Haloze in Dravinjske gorice
Dobro
Zahodne Slovenske gorice
Dobro
Murska kotlina
Slabo
Vzhodne Slovenske gorice
Slabo
Goričko
Dobro
Obala in Kras z Brkini
Dobro
Julijske Alpe v porečju Soče
Dobro
Goriška Brda in Trnovsko-Banjska
6021
Dobro
planota
Legenda za Tabelo 2:
VTPodV – vodno telo podzemne vode,
KS – kemijsko stanje,
Razlog – razlog za nedoseganje dobrega kemijskega stanja

nitrati,
atrazin

slabo

nitrati
atrazin

dobro
dobro
dobro
slabo
dobro
dobro
dobro
dobro

nitrati,
atrazin

nitrati

dobro

Tabela 3: Povprečne letne vrednosti, ki so presegale standard kakovosti za nitrat na vodnih telesih s slabim
stanjem
NUV I
Šifra
VTPodV VTPodV
N
1002
Savinjska kotlina 18
3012
Dravska kotlina
27
4016
Murska kotlina
26
NUV I
Šifra
VTPodV VTPodV
N
3012
Dravska kotlina
27
Legenda za Tabelo 3:
N – število povprečnih letnih vrednosti,

N>SK
8
9
10

%>SK
44,4
33,3
38,5

N>SK
9

%>SK
33,3
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NUV II
N
55
99
61
NUV II
N
90

N>SK
24
34
9

%>SK
43,6
34,3
14,8

N>SK
25

%>SK
27,8

SK – standard kakovosti,

Razpršeno onesnaženje s pesticidi
V NUV I je bila za potrebe točnejšega ugotavljanja obremenitev s pesticidi na podzemne vode izdelana karta
ocenjene porabe najbolj pomembnih aktivnih snovi pesticidov v Sloveniji na enotno površino kmetijskega
zemljišča (kg/ha). Poraba pesticidov je bila ocenjena na podlagi skupne prodane količine aktivne snovi v kg/ha
v posamezni občini in razporeditve te količine glede na rabo teh sredstev po kategorijah rabe tal po MKGP
(2005) na kmetijskih zemljiščih v občini. Za pesticide so bile pomembne obremenitve opredeljene tam, kjer že
1 % izgube aktivnih snovi, uporabljanih na kmetijskih zemljiščih, lahko povzroči preseganje standarda kakovosti
za pesticid.
Model obremenitev podzemne vode s pesticidi ni bil obnovljen, saj tudi podrobnejši statistični podatki o
prodaji pesticidov na ravni občin niso bili pridobljeni, razen za 17 občin. V letu 2013 se je veleprodaja skupne
mase vseh pesticidov, tako kot že v letu 2012, zmanjšala za 10 % ali za 99 ton. Skupna količina prodanih
pesticidov se postopoma znižuje že od leta 2004 (SURS, Prodaja pesticidov, Slovenija, 2013 - končni podatki). Iz
tega ocenjujemo, da skupne obremenitve niso večje kot so bile izračunane z modelom v NUV I, vendar pa
predstavlja to določeno negotovost v ocenah, kar bi bilo smiselno v prihodnje odpraviti.

Tabela 4- Statistično značilni trendi rasti oziroma zniževanja koncentracij onesnaževal v vodnih telesih
podzemne vode
v obdobju od leta 1998 do leta 2013

Šifra
VTPodV
1002
3012
4016

Ime VTPodV

Nitrat

Atrazin

Savinjska kotlina
Dravska kotlina
Murska kotlina

trend pada
trend pada
trend pada

<LOQ
trend pada
trend pada

Desetilatrazin
trend pada
trend pada
trend pada

Legenda za Tabelo 4
VTPodV – vodno telo podzemne vode,
<LOQ – preteklosti so se vrednosti parametrov zniževale, oziroma je bil ugotovljen trend upadanja, sedaj so že
nekaj let pod mejo določljivosti
Na podlagi te sheme pomoči so v letu 2014 izplačali 414 554,50 EUR neto pomoči. Upravičenci so kmetijska
gospodarstva na najožjih vodovarstvenih območjih, namenjenih za varstvo vodnih virov za javno oskrbo s pitno
vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo najožje vodovarstveno območje.
To pomeni, da so v nadomestila vključena le tista območja, ki so zavarovana z državnimi predpisi. Zato celotno
območje Republike Slovenije ni vključeno v shemo.
Predpisi, ki urejajo najožja vodovarstvena območja v skladu s to shemo pomoči za leto 2014 so:
1. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela
in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11),
2. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08, 72/12,
69/13),
3. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
(Uradni list RS, št. 115/07, 9/08, 65/12, 65/12),
309

4. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št.
59/07, 32/11, 24/13),
5. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07,
32/11, 22/13),
6. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave
in Dravskega polja(Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13),
7. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniške dobrave (Uradni list RS, št. 72/06,
32/11, 22/13),
8. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 62/13).

Menimo, da je učinek zadovoljujoč in da so sredstva porabljena v ta namen učinkovito porabljena.
Pričakujemo, da se bo število upravičencev spremenilo zaradi predpisov, ki bodo sprejeti v prihodnjih letih , kar
bo povečalo površino najožjih vodovarstvenih območij in s tem tudi število upravičencev. V času izvajanja
prvega Načrta upravljanja z vodami so se nizi podatkov o koncentracijah glavnih onesnaževal toliko izpopolnili,
da lahko z večjo zanesljivostjo zaupamo trendom izboljševanja stanja, oziroma, da so tudi trendi koncentracije
nitrata posledica izvajanja preteklih ukrepov.
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Veterinarski ukrepi v kmetijstvu – E 87/2004
Učinek
Vložena
(pozitiven/neg
Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve ali tri
Učinkovitost
Kazalnik(i)
sredstva DP
ativen/ni ga še Opomba
am
povedi)
(v %)
(v EUR)
možno
določiti)
PP130040

število
odvzetih
Diagnostični Cilji (načrt):
Plan
za -20.000
Povprečna
106,97%
Učinek
V skladu z
vzorcev
ukrepi
in
leto 2014 pregledov
uspešnost 6.129.751
diagnostičnih Zakonom
o
 Izvajanje predpisanega in
EUR
preventivna preventivnega zdravstvenega  število
gospodarstev
vseh
ukrepov
in veterinarstvu (
opravljenih
cepljenja v varstva živali ter ukrepov v
ukrepov
preventivnega Ur.l.RS
št.
.55.810
cepljenj
letu 2014 veterini
znaša 92,46
cepljenja
je 33/01, ZdZPKG
odvzetih
%.
Po
pozitiven, saj z - 45/04, 62/04,
 Sistematično spremljanje stanja število
vzorcev
opravljenih
posameznih
njimi
93/05) gre za
živalskih bolezni (diagnostične
-35.197.020
kazalnikih
ohranjamo
izvajanje
terenske, laboratorijske in pato- pregledov
cepljenj
gospodarstev
pa:
statuse države najmanjšega
anatomske preiskave)
70.507
proste
obsega
 število
 cepljenja živali
pregledi
opravljenih X
določenih
zdravstvenega
diagnostičnih
gospodarste
 priprava načrtov ukrepov ob
preiskav
bolezni
in
varstva živali,
preiskav
v 102,2 %
pojavih bolezni živali
imamo
nadzor
ki ga mora

število
 priprava epidemioloških študij
odvzeti
nad
boleznimi
zagotavljati
opravljenih
 priprava analiz tveganja
vzorci
živali.
Z
država.
 ocena finančnih posledic uvedenih preiskav
83,52 %
izvajanjem
Odredba
o
ukrepov pri pojavu živalskih
najmanjšega izvajanju
bolezni
cepljenja112
obsega
sistematičnega
 izvedba simulacijskih vaj
,12 %
zdravstvenega
spremljanja
 pregledi na gospodarstvih
- opravljene
varstva živali stanja bolezni
Rezultat:
20.441 preiskave 72 6.062.791
imamo
vsak in
cepljenj
pregledov %
EUR
Država ohrani status države
trenutek
živali v letu
gospodarst
proste tuberkuloze, vzdrževanje
informacijo o 2014 (Ur.l. RS
ev
statusa države proste enzootske
stanju bolezni št. 103/2012).
goveje
levkoze,
bruceloze
46.615
živali.
Pravilnik
o
drobnice in bruceloze govedi.
odvzetih
izvajanju
vzorcev
Država
ohrani
ugodno
rednih uradnih
epizootiološko situacijo.
veterinarskih
39.463.992
pregledov na
cepljenj
gospodarstvih
50.776
(Ur.l. Rs št.
opravljenih
23/06)
preiskav
Izhodiščno Začetno
Izračun za
(referenčn (referenčno)
Uspešnost
leto 2013
o) leto
stanje
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Sofinanciran Cilji (načrt):
je
UL-VF Zagotovitev imenovanih in
Nacionalneg nacionalnih referenčnih

a
laboratorijev ter njihovega
veterinarske delovanja
ga inštituta
 Zagotovitev opravljanja čim

(50%)
večjega števila analiz
 Zagotovitev čim večjega števila
akreditiranih in validiranih metod
 Izvajanje epidemioloških študij in
ocen tveganja
 Zagotovitev vrhunske diagnostike
 24 urno zagotavljanje diagnostike
za posebno nevarne bolezni živali
 Izvajanje veterinarsko higijenske
službe.

Število
Plan dela - 18.934
opravljenih
za
leto načrtovanih
preiskav
2014
preiskav
Število
133.804
načrtovanih ur
načrtovanih
dela
ur dela
Višina
- 881.470 EUR
meterialnih
materialnih
stroškov
X
stroškov
Količina pobranih
- 9.500.000 kg
trupel
pobranih
trupel

Povprečna PP130038
uspešnost (50%)
vseh
2.240.607
kazalnikov EUR
znaša 94 %.
Po
posameznih
kazalnikih
pa:
-načrtovanih
preiskav
65,53 %
-načrtovanih
ur dela 93
%
-materialnih
stroškov
12.407 116,75 %
2.240.572
opravljenih -količina
EUR
pobranih
preiskav
- 124.113 trupel
100,72 %
ur dela

Rezultat:
Vzpostavljen pregled nad stanjem
kužnih bolezni in ohranitev
ugodnega zdravstvenega stanja
živali.
Zagotovljena
vrhunska
potrditvena oziroma diferencialna
diagnostika v okviru Nacionalnega
referenčnega laboratorija.
V okviru najmanjšega obsega
zdravstvenega
varstva
živali
zagotavlja veterinarsko higiensko
službo, to je odvoz poginulih
trupel živali do njihovih zbiralnic.
Ocenjena količina pobranih trupov
se za tekoče leto se planira
podlagi pobranih količin za
preteklo leto.
Odstranjeva Cilji (načrt):
nje živalskih Zagotavljanje

106,38 %

Učinek
je Zakon
o
pozitiven.
veterinarskih
Takojšnje
in merilih
redno izvajanje skladnosti
preiskav
se (Ur.l.RS
št.
odraža tako pri 93/05).
industriji kot V skladu z
pri rejcih živali, Zakonom
o
ki
lahko veterinarstvu (
nemoteno
Ur.l.RS
št.
trgujejo,
33/01, ZdZPKG
izvažajo
in - 45/04, 62/04,
redijo živali.
93/05) gre za
izvajanje
najmanjšega
obsega
zdravstvenega
varstva živali,
ki ga mora
zagotavljati
država.

1.029.149E
UR
materialnih
stroškov
-9.568.472
kg
pobranih
trupel

Količina zbranih Plan
za 11.000.000X
odstranjevanja živalskih trupov. leto 2014 12.500.000 kg
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Povprečna
uspešnost

PP130039
Povprečna Učinek
Količina
2.129.435 do učinkovitost odstranjevanja pobranih

stranskih
živalskih stranskih proizvodov
proizvodov (trupov živali)
Tu gre za zagotavljanje prevoza,
zbiranja
in uničenja živalskih
trupov na predpisan način ter
izvajanje
sistematičnega
ugotavljanja vzroka pogina.
Pobrati in uničiti vsa trupla živali
na predpisan način in tudi
preprečevati nelegalen zakop.
Realizacija načrta lahko variira
glede na plan zaradi neugodnih
vremenskih razmer, na kar pa
nimamo vpliva.

živalskih
trupel

Rezultat:
Pobranih 9.568.472 kg kadavrov.
Preprečeno
širjene
živalskih
bolezni, ugotovljeni vzroki poginov
živali. Zaradi registracije živali je
zagotovljena
preglednost
premikov živali in tudi pogina.
Odškodnine Cilji (načrt):
Povprečna
Zagotoviti izplačilo imetnikom vrednost
žival
ter
posledično odškodnine.
preprečevanje širjenja bolezni v
skladu s 46. in 47. členom Zakona
o veterinarstvu.
Rezultat:
Imetnikom živali ob ugotovitvi
kužne
bolezni,
zagotoviti
odškodnino in s tem nadomestilo
za izgubo prihodka.

znaša 81,77 2.419.812
% (76,55 % - EUR
86,99
%
dejanska)

9.568.472k
g

2008

40
izplačil
970 EUR
odškodnin
imetnikom
živali
in X
rastlin
v
skupni
vrednosti
24.249 EUR
(povprečna Povprečna
vrednost
vrednost
odškodnine odškodnine
znaša 606,23 v letu 2014
znaša EUR.
EUR)
37
%
povprečne
vrednosti
odškodnine
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2.140.290
EUR

znaša 116,48 živalskih
trupov
% (dejanska stranskih
ocenjena
na
uspešnost
proizvodov je podlagi
znaša
pozitiven. S se realizacije
v
101,67%zagotavlja
preteklem letu
131,30%)
najmanjši
in je ocenjena
obseg
pravilno. Saj
zdravstvenega količina
varstva živali in dejansko
še
posebej pobranih
preprečevanje trupov
širjenja bolezni soupada
z
živali.
planirano
količino, ravno
tako sredstva

PP130031
7,73 %
323.224 EUR

24.249 EUR

Učinek
je Kot izhodiščno
pozitiven
leto smo vzeli
zaradi
leto
2013.
preprečevanja Realizacijo
kužnih bolezni kazalnika
živali, saj živali Povprečna
prejmejo
vrednost
finančno
odškodnine v
nadomestilo za letu 2014 smo
uradno
primerjali
z
odrejeno
povprečno
uničenje živali višino
in
s
tem odškodnine v
nadomestilo za letu
2013.
izgubo
Število
prihodka.
odškodnin in
Vsako leto je njihovo

v
izhodiščne
m
letu
(2013)
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uspešno
vrednost
rešeno
in težko
izplačano več napovedati,
odškodninskih lahko
zahtevkov, kar ocenimo
predstavlja
podlagi
tudi
višja preteklih
sredstva
podatkov.
namenjena za
to.

je
jo
le
na

Naziv in številka sheme pomoči: Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji – E 92/2004

Ukrep/program Kratek opis cilja (največ dve ali tri povedi) Kazalnik(i)
Strokovne
naloge
živinorejski
proizvodnji

Izhodiščno Začetno
Izračun
za Uspešnost
(referenčno) (referenčno)
leto 2014
(v %)
leto
stanje

Cilji (načrt):
Število načrtovanih 2014
v - izvajanje strokovnih nalog iz potrjenega nalog:
letnega programa za izvedbo skupnega 2.539.984
temeljnega rejskega programa, ki se izvaja
kot javna služba strokovnih nalog v Odstotek realiziranih
živinoreji
strokovnih nalog iz

108 %

potrjenega programa
za izvedbo skupnega
-približevanje rejskim ciljem za posamezne temeljnega rejskega
vrste in pasme domačih živali
programa

Rezultati:
Število nalog
Izboljševanje oziroma ohranjanje visoke
kakovosti plemenskih živali in drugega
plemenskega materiala z izvajanjem
strokovnih nalog iz potrjenih rejskih
programov.

Število
opravljenih
nalog:
2.744.894

Učinek
Učinko
Vložena sredstva DP
(pozitiven/neg
vitost
Opombe
(v EUR)
ativen/ni ga še
(v %)
možno določiti)
1,003 Učinek
je Večje število opravljenih
PP 540610
pozitiven, saj se nalog
je
posledica
6.368.922
proizvodne
vključevanja novih živali v
lastnosti
program, izdaje večjega
domačih živali števila
zootehniških
izboljšujejo,
dokumentov, opravljenega
promet
s večjega števila različnih
plemenskim
kontrol
proizvodnih
materialom je lastnosti. Uredba o načinu in
zagotovljen.
pogojih izvajanja javnih služb
Izvajanje
v živinoreji določa, da se
strokovnih
lahko sredstva posamezne
nalog
v naloge, ki je bila opravljena v
živinoreji
je manjšem obsegu, kot je
PP 540610
potekalo
določeno
v
potrjenem
6.388.349
skladno
s letnem programu dela,
potrjenim
prenesejo na naloge, ki so
programom za bile opravljane v večjem
izvedbo
obsegu največ do 20%
skupnega
vrednosti
posamezne
temeljnega
naloge.
rejskega
programa v letu
2014

Strokovne naloge na področju živinoreje vključujejo: selekcijo, vodenje rodovniških knjig, ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih lastnosti,
ocenjevanje plemenskih vrednosti, reprodukcijo, širjenje genetskega napredka, razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih
programov, izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa, ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih, spremljanje in
napoved medenja v čebelarstvu ter vodenje katastra čebelje paše. Izvajanje strokovnih nalog omogoča izboljševanje oziroma ohranitev genetskega
potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Obseg
strokovnih nalog je določen na podlagi potrjenih rejskih programov za vsako živinorejsko panogo posebej: govedoreja, konjereja, prašičereja,
ovčjereja, kozjereja, kunčereja, perutninarstvo in čebelarstvo. Izvajalci strokovnih nalog v živinoreji morajo strokovne naloge na področju živinoreje
izvajati v obsegu, ki je določen v potrjenem letnem programu za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa.
V preglednici so prikazani odstotki doseženih rejskih ciljev v letu 2014 ter povprečna sprememba na leto za posamezne lastnosti pri govedu,
drobnici in prašičih. Rejski cilji so določeni v potrjenih rejskih programih za posamezno pasmo domačih živali.
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Govedo: Količina prirejenega mleka na kravo se povečuje pri vseh pasmah govedi, razen pri cikasti pasmi. Pri črnobeli pasmi se povečuje za 49,36 l,
pri lisasti pasmi za 54,93 l in pri rjavi pasmi za 26,37 l na leto. Vsebnost beljakovin se pri znižuje pri lisasti, črnobeli in cikasti pasmi, pri rjavi pasmi pa
se rahlo povečuje. Vsebnost maščob se znižuje pri vseh pasmah. Negativna povezava med količino mleka in vsebnostjo beljakovin in maščob v
mleku je pričakovana. Pri cikasti pasmi se povečuje število živali v cikastem tipu. Pri mesnih pasmah (limuzin in šarole) se povečuje odstotek živali
uvrščenih v E in U razred.
Reja drobnice: Proizvodnja pri reji drobnice je bolj ekstenzivno usmerjena, saj je reja drobnice pogosto le dopolnilna dejavnost na kmetijah.
Velikost gnezda se rahlo zmanjšuje pri vseh pasmah, razen pri bovški pasmi. Ugodni trendi so doseženi pri dobi med jagnjitvama oz. jaritvama pri
jezersko solčavski in oplemenjeni jezersko solčavski ovci ter pri burski kozi. Količina mleka se znižuje pri vseh pasmah, rezen pri drežniški kozi.
Prašiči: Število živorojenih in odstavljenih pujskov na gnezdo pri vseh pasmah skupaj se povečuje, hkrati pa se znižuje število krmnih dni na
živorojenega pujska. Število gnezd na svinjo letno se znižuje za 0,02 gnezdi na leto. Pri krškopoljskem prašiču se rahlo povečuje število živorojenih,
znižuje pa število odstavljenih pujskov na gnezdo. Število krmnih dni na živorojenega pujska se zvišuje za 0,16 dni na leto.
Doseganje rejskih ciljev v letu 2014 in ocenjene letne spremembe lastnosti:

Proizvodna lastnost
GOVEDO
Kg mleka
Vesbnost maščob %
Vsebnost beljakovin %
Konformacija E
Konformacija U
Krav v CK tipu

Dosežen Povprečna
rejski
cilj sprememba
v letu
2014
na leto
(%)
LISASTA
97,77
54,925
100,96
-0,017
99,02
-0,002

Dosežen

Povprečna Dosežen Povprečna Dosežen Povprečna Dosežen Povprečna Dosežen Povprečna
rejski
rejski
rejski
rejski
rejski cilj sprememba
cilj sprememba
cilj sprememba
cilj sprememba
cilj sprememba
v letu
v letu
v letu
v letu
v letu
2014
na leto
2014
na leto
2014
na leto
2014
na leto
2014
na leto
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
RJAVA
ČRNO-BELA
LIMUZIN
ŠAROLE
CIKA
97,41
26,373 100,67
49,357
88,59
-102,346
100,00
-0,009
99,79
-0,012
85,75
-0,014
99,51
0,005
99,54
-0,001
95,01
-0,012
83,74
0,109 105,29
0,264
79,92
0,775
84,54
0,908
124,96
17,752

* Rjava pasma v mlečno mesnem
tipu
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OVCE
Velikost gnezda
Doba med jagnjitvama
Količina mleka
Vsebnost maščob %
Vsebnost beljakovin %
KOZE
Velikost gnezda
Doba med jaritvama
Količina mleka
Vsebnost maščob %
Vsebnost beljakovin %

PRAŠIČI
Št. živoroj. puj/gnezdo
Št. odstav. puj./gnezdo
KD/živoroj. puj.
Gnezd/svinjo letno

JEZERSKO
SOLČAVSKA
94,13
103,55

-0,005
1,879

OPLEMENJENA
JEZERSKO
SOLČAVSKA
94,17
-0,009
103,02
1,336

SANSKA
92,75
-0,017

SRNASTA
101,52
-0,002

85,98
91,68
93,73

107,33
95,33
95,68

-9,732
-0,021
0,006

BOVŠKA
94,86

-0,009

86,86
97,44
95,93

-0,554
0,005
-0,010

BURSKA
95,22
-0,010
90,50
3,807

-1,996
-0,008
0,009

BELOKRANJSKA
PRAMENKA
97,77

DREŽNIŠKA KOZA
98,68
-0,001
81,97
93,67
93,61

KRŠKOPOLJSKI
PASME SKUPAJ
PRAŠIČ
124,48
0,251
98,21
0,024
126,27
0,218
89,94
-0,029
118,81
-0,263 117,970
0,160
85,71
-0,021
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0,005

3,511
-0,054
-0,008

ISTRSKA
PRAMENKA
91,99

-0,010

108,43
101,07
98,90

-1,596
0,066
0,025

Naziv in številka sheme pomoči: Javna kmetijska svetovalna služba – E 96/2004

Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve ali tri
Kazalnik(i)
am
povedi)

Izhodiščno Začetno
(referenčn (referenčno)
o) leto
stanje

Učinek
Izračun
(pozitiven/n
za leto Uspešnost Vložena sredstva
Učinkovitost (v %) egativen/ni Opombe
2014
(v %)
DP (v EUR)
ga še možno
določiti)

Kmetijsko Cilji (načrt): Izvajanje javne službe Osebno
Plan dela 15.320
svetovanje kmetijskega svetovanja glede na svetovanje
za
leto
letni program dela KGZS, k kmetijskim
2014
kateremu je podala soglasje Vlada gospodarstvom
RS.
pri
izvajanju
ukrepov
kmetijske politike
Rezultati:
kmetijskim
gospodarstvom zagotoviti storitve
v okviru javne službe kmetijskega
svetovanja v skladu z Letnim
programom dela KGZS, kateremu
poda soglasje Vlada RS

106,36%

16.295

7.662.595

7.662.595

100%

Učinek je bil
dosežen,
aktivnosti so
bile
izvedene v
skladu
s
potrebami in
zahtevami
kmetijskih
gospodarste
v

Realizacija programa dela javne službe kmetijskega svetovanja je izkazana na podlagi letnega poročila o delu KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov
za leto 2014. Zastavljeni cilji na področju dela javne službe kmetijskega svetovanja so bili v letu 2014 uspešno realizirani v skladu z Letnim
programom dela. Uspešnost je bila nekoliko višja od planirane, zaradi povečanega interesa kmetov po svetovanju zaradi novega programskega
obdobja SKP.
Kmetijsko svetovanje pomeni pomemben del nadgradnje delovanja celotnega sistema, ki omogoča izvajanje strategije razvoja slovenskega
kmetijstva in podeželja, izvedbo nacionalnih ukrepov kmetijske politike in ukrepov skupne kmetijske politike Evropske unije.
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Naziv in številka sheme pomoči: Javna gozdarska služba – E 98/2004

Ukrep/progr Kratek opis cilja (največ dve ali tri
Kazalnik(i)
am
povedi)
Javna
gozdarska
služba 






Cilji (načrt): zagotavljanje izvajanja
a) 23
nalog javne gozdarske službe: b) 15
Spremljanje stanja in usmerjanje
c) 1.370
razvoja gozdov
Ugotavljanje stanja gozdov v
skladu s predpisi
Ohranjanje in razvoj gozdne
semenarske in drevesničarske
dejavnosti
Razvoj informacijskih sistemov in
standardov za gozdarstvo
Izvedba tečajev za usposabljanje
in izobraževanje lastnikov gozdov

Učinek
Izhodiščno Začetno
Izračun
Vložena
(pozitiven/n
Uspešnost
Učinkovitost
(referenčn (referenčno za leto
sredstva DP (v
egativen/ni Opombe
(v %)
(v %)
o) leto
) stanje
2014
EUR)
ga še možno
določiti)
a) 91
b) 100
c) 132

2013

19.004.360

poprečno
96%

Rezultati: Naloge javne gozdarske
a) izdelava
službe so bile v izvedene v skladu s gozdnogospodarskih
sprejetimi programi in brez večjih načrtov za desetino
odstopanj.
površine gozdov
b) izdelava letnih
lovskoupravljavskih
načrtov
c) Izobraževalne in
popularizacijske
dejavnosti za
lastnike gozdov in
druge javnosti

a) 21
b) 15
c) 1.815

19.003.976

100

S programom
dela
je
soglašala
Vlada in je bil
izveden brez
večjih
odstopanj.
Odstopanja so
posledica
žleda: a) za
dva načrta so
bile potrebne
nove analize,
c)
velike
potrebe
za
delo z lastniki
gozdov
in
javnostjo.

Za uresničevanje dolgoročnih ciljev v gozdovih so bile javni gozdarski službi z Zakonom o gozdovih določene dejavnosti in naloge: spremljanje stanja
in razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim drevjem in skupinami gozdnega drevja
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izven naselij, usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, zagotavljanje sadik gozdnega drevja, prevzemanje opravljenih del v gozdovih, ki
so financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna RS, izobraževanje javnosti in lastnikov gozdov ter njihovo usposabljanje za dela v gozdovih.
V okviru javne gozdarske službe se zagotavlja tudi sredstva za spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov ter intenzivnega
monitoringa gozdov, izvajanje nalog poročevalsko prognostične in diagnostične službe, razvoj in usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske
dejavnosti, razvoj in usmerjanje informacijskega sistema za gozdove, priprava strokovnih podlag in predlogov normativov in standardov za dela v
gozdovih. Delo javne gozdarske službe na vseh področjih je bilo v letu 2014 posebej usmerjeno na sanacijo gozdov po žledolomu, ki je v februarju
2014 prizadel gozdove in povzročil veliko gospodarsko in ekološko škodo.
Javno gozdarsko službo izvajata Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Obseg in vsebina nalog sta opredeljena v letnih
programih dela Zavoda oz. Gozdarskega inštituta Slovenije ter finančno ovrednotena v finančnih načrtih. Program dela in finančni načrt Zavod za
gozdove Slovenije za leto 2014 je sprejela Vlada RS, program dela in finančni načrt za izvajanje del javne gozdarske službe, ki jo opravlja Gozdarski
inštitut Slovenije, pa je s sklepom sprejel minister, pristojen za gozdarstvo.
Naloge javne gozdarske službe v letu 2014 so bile izvedene v skladu z navedenima programoma dela brez večjih odstopanj.
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Naziv in številka sheme/individualne pomoči: Program razvoja ribištva 2007-2013, številka: C(2008)7279

Kratek opis cilja (največ dve ali tri
Ukrep/program
Kazalnik(i)
povedi)
Predelava
trženje

in Cilji (načrt):
Povečanje
proizvodnje
in
posodobitev predelovalnih obratov
Rezultati:

2008

število
odobrenih
projektov (predelava)
število
zaključenih
projektov (predelava)
število
novih
in
posodobljenih
predelovalnih
obratov
povečanje
letne
proizvodnje
v
predelovalnih obratih

Trajnostni
Cilji (načrt):
razvoj ribiških Zagotovitev trajnostnega razvoja
območij
obalnega ribiškega območja
Rezultati:

Naložbe
ribogojstvo

v Cilji (načrt):
Povečanje
proizvodnje
posodobitev ribogojnic
Rezultati:

Izhodiščno Začetno
Izračun za leto Uspešnost
(referenčno) (referenčno)
2014
(v %)
leto
stanje

0

1

0

2

0

2

0
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2008

število
odobrenih
projektov
število
zaključenih
projektov

0

0

0

1

2008
in
število
odobrenih
projektov

0

3
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Vložena sredstva DP
Učinkovitost (v %)
(v EUR)

Učinek
(pozitiven/neg
Opombe
ativen/ni ga še
možno določiti)

Planirani cilji za 766.688,37 EUR
leto 2014 so v
celoti doseženi
(100%).
Uspešnost bo 766.688,37 EUR
možno v celoti
izkazati
ob
zaključku
programa.

Namen ukrepa je bil v Povečanje
Količinski
letu 2014 v celoti proizvodnje v kazalniki
so
dosežen
glede
na predelovalnih prikazani le za
sredstva, ki so bila obratih
ter projekte,
izplačana posameznim njihova
zaključene
v
prejemnikom. Razmerje posodobitev bo letu 2014.
med izplačanimi in prinesla
V izvajanju je
planiranimi
sredstvi, pozitiven
bil na dan
izraženo v odstotku, je učinek
na 31.12.2014 še
100%.
sektor ribištva en projekt.
in poslovanje
posameznih
upravičencev.

Planirani cilji za 26.880,03 EUR
leto 2014 so v
celoti doseženi
(100%).
Uspešnost bo 26.880,03 EUR
možno v celoti
izkazati
ob
zaključku
programa.

Namen ukrepa je bil v Učinek
je V izvajanju je
letu 2014 v celoti pozitiven
v bilo na dan
dosežen
glede
na smislu
večje 31.12.2014 še 8
sredstva, ki so bila prepoznavnosti projektov.
izplačana posameznim sektorja
na
prejemnikom. Razmerje zadevnem
med izplačanimi in obalnem
planiranimi
sredstvi, območju
ter
izraženo v odstotku, je povečanju
100%.
konkurenčnosti
kot posledice
razširitve
dejavnosti tudi
v druge panoge.

Planirani cilji za 263.937,51 EUR
leto 2014 so
doseženi
(100%).
Uspešnost bo 263.937,51 EUR
možno v celoti

Namen ukrepa je bil v Povečanje
Količinske
letu 2014 v celoti proizvodnje v kazalniki
dosežen
glede
na ribogojnicah ter (povečanje
sredstva, ki so bila posodobitev
proizvodnje in
izplačana
izvajalcem ribogojnic bo število
individualnih projektov. prinesla
posodobljenih

število
zaključenih
projektov
število
novih
in
posodobljenih
ribogojnic oziroma
školjčišč
povečanje
proizvodnih
kapacitet
v
ribogojnicah in na
školjčiščih

0

8

0

8

0

224 t/leto
200.000 mladic/
leto
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izkazati
ob
zaključku
programa.

Razmerje
med pozitiven
obratov
z
izplačanimi
in učinek
na izboljšanimi
planiranimi
sredstvi, sektor ribištva razmerami) so
izraženo v odstotku, je in poslovanje prikazani le za
100%.
posameznih
projekte,
upravičencev. zaključene
v
letu 2014. V
izvajanju je bilo
na
dan
31.12.2014 še 6
projektov.

V letu 2014 so se državne pomoči s področja ribištva dodeljevale v okviru izvajanja Operativnega
programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 (shema: Program razvoja ribištva 20072013, številka: C(2008)7279). Operativni program je bil sprejet s strani Evropske komisije 19.11.2008
in je podlaga za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo.
Glavni cilj izvajanja ukrepov iz Operativnega programa je zagotavljanje ekonomskega razvoja
ribiškega sektorja ob hkratnem zagotavljanju trajnosti razpoložljivih ribolovnih virov. V letu 2014 so
se izvajali trije ukrepi, ki so predmet tega poročila:
1.
Produktivne naložbe v ribogojstvo;
2.
Predelava in trženje;
3.
Trajnostni razvoj ribiških območij.
Splošni cilj ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo je doseganje visoke ravni konkurenčnosti
ribogojstva tako na domačem kot evropskem tržišču s spodbujanjem uporabe metod, ki zagotavljajo
zmanjševanje negativnih učinkov ribogojstva na okolje ter razvoj novih ribjih vrst z dobrimi tržnimi
možnostmi. Splošni cilj ukrepa Predelava in trženje je dvig konkurenčnosti slovenske predelovalne
industrije vključno z izboljšanjem trženja celotnega sektorja ribištva. Splošni cilj ukrepa Trajnostni
razvoj ribiških območij je trajnostni razvoj obalnega območja Republike Slovenije. Glavni namen
izvajanja predmetnega ukrepa je izboljšanje kakovosti življenja v obstoječih ribiških skupnostih, ki jih
je prizadel razvoj ciljev skupne ribiške politike. Med aktivnimi lokalnimi udeleženci je treba razviti
sposobnost, da se vključijo v postopek razvoja ribiškega območja in okrepiti sodelovanje med javnimi
institucijami ter ljudmi, ki so povezani z ribiškim sektorjem.
Kazalniki, s katerimi se merijo rezultati in učinki dodeljenih državnih pomoči so navedeni že v
Operativnem programu. Rezultati izvajanja ukrepa v letu 2014 so pričakovani in so podani za
zaključene projekte. Dejanski učinek izvajanja posameznih projektov, ki so investicijskega značaja,
pa bo viden šele leto ali več po zaključku posameznega individualnega projekta oziroma programa v
celoti. Takrat bo možno podati tudi končno oceno o dejanski uspešnosti izvajanja Operativnega
programa oziroma končno oceno o učinku dodeljenih državnih pomoči.
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