
 

Karl ERJAVEC 

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije 

Prešernova cesta 25 

SI-1001 Ljubljana 

 
Evropska komisija, 1049 Bruselj, Belgija. 

 

EVROPSKA KOMISIJA 
 

Bruselj, 11.4.2018 

C(2018) 2243 final 
 

 

 

 

Zadeva: Državna pomoč – Slovenija 

SA.50430 (2018/N) 

 Pomoč za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu 

leta 2017 – velika podjetja 

 

 

Spoštovani, 

 

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) želi obvestiti Slovenijo, da se je po 

preučitvi informacij, ki so jih vaši organi predložili o zgoraj navedeni shemi državne 

pomoči, odločila, da ne bo nasprotovala ukrepom sheme, na katere se nanaša ta sklep1, 

ker so združljivi z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(c) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU). 

 

Komisija je svojo presojo oprla na naslednje ugotovitve.  

 

1. POSTOPEK 

(1) Republika Slovenija je z dopisom z dne 14. februarja 2018 priglasila zgoraj 

navedeno shemo pomoči v skladu s členom 108(3) PDEU. 

                                                 
1 V navedeni shemi sta poleg ukrepov, opisanih v tem sklepu, predvidena znižanje ali odpis pokojninskih 

prispevkov ali invalidskega zavarovanja za kmete, znižanje ali odpis letnih zakupnin pri Skladu 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter subvencionirana obrestna mera za posojila, ki 

jih odobri sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj. Vendar bodo ti ukrepi zajeti v shemi, ki bo 

skladna z določbami Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 

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

(UL L 352, 24.12.2013, str. 9), in zato niso zajeti v tem sklepu. 
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2. OPIS 

2.1. Naslov 

(2) Pomoč za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu leta 2017 – 

velika podjetja 

2.2. Cilj 

(3) Slovenski organi želijo s to shemo nadomestiti izpad dohodka zaradi popolnega 

ali delnega uničenja proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu, kjer je leta 2017 

nastala škoda zaradi pozebe. 

2.3. Pravna podlaga 

(4) Pravna podlaga sta Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski 

proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (v nadaljnjem besedilu: ZUOPPKP) ter 

program pomoči, pripravljen na podlagi tega zakona. 

2.4. Trajanje 

(5) Od datuma odobritve sheme s strani Komisije do 31. decembra 2018. 

2.5. Proračun 

(6) Skupni proračun za shemo iz državnega proračuna znaša 500 000 EUR. Organ, ki 

dodeli pomoč, je Ministrstvo za kmetijstvo. 

2.6. Upravičenci 

(7) Upravičenci so kmetijska gospodarstva (velika podjetja v primarni proizvodnji), 

vpisana v register kmetijskih gospodarstev dne 22. aprila 2017. Njihovo število je 

ocenjeno na od 11 do 50. 

2.7. Opis sheme pomoči 

(8) Slovenski organi so z vladnim sklepom št. 84400-1/2017/9 z dne 

30. novembra 2017 v zvezi z močno pozebo, ki je prizadela Slovenijo konec 

aprila 2017, potrdili, da gre za „slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti 

z naravnimi nesrečami“. Na podlagi končne ocene škode, ki jo je opravila 

komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah na osnovi podatkov, ki jih je 

zbrala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Javno 

službo kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, 

Gospodarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Slovenskim 

zavarovalnim združenjem ter Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja, je bil pripravljen program pomoči za plačilo odškodnine 

proizvajalcem z zabeleženo izgubo, ki je bila izračunana posebej za vsakega 

posameznika ter je obsegala najmanj 60 odstotkov običajne letne proizvodnje 

posamezne parcele GERK (enota rabe kmetijskega zemljišča posameznega 

kmetijskega gospodarstva za enak namen) in več kot 30 odstotkov običajne letne 

proizvodnje kmetijskega gospodarstva za sadje in grozdje. Običajna proizvodnja 

se izračuna na podlagi primerjave med proizvodnjo v letu pozebe in triletnim 

povprečjem, izračunanim za referenčno obdobje 2012–2016, po izvzetju najvišje 

in najnižje proizvodnje. Kar pa zadeva izgubo dohodka, je ta enaka razliki med 
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zmnožkom povprečnega donosa posamezne vrste sadja ali grozdja z njihovo 

povprečno ceno v navedenem referenčnem obdobju in zmnožkom povprečnega 

donosa posamezne vrste sadja ali grozdja z njihovo povprečno ceno v letu 

pozebe. Od te izgube se odštejejo stroški, ki jih ni mogoče pripisati pozebi ter ki 

bi jih proizvajalec imel tudi v drugačnih okoliščinah. Odškodnina krije 

30 odstotkov tako dobljenega zneska (ali 15 odstotkov, če ni bilo sklenjeno 

zavarovanje, ki bi pokrivalo najmanj 50 odstotkov letne kmetijske proizvodnje). 

Ta bo sorazmerno zmanjšana, če bodo zaradi števila upravičencev presežena 

razpoložljiva proračunska sredstva. Pomoči, nižje od 100 EUR na upravičenca, ne 

bodo plačane. 

(9) Pomoči, zajete v tem sklepu, ki se plačajo v obliki neposrednih subvencij, in drugi 

zneski, prejeti kot nadomestilo škode (tu so zajeti druge pomoči, kot so določene 

v ZUOPPKP, ki bi lahko bile dodeljene iz državnega proračuna ali občinskih 

proračunov, ter zneski, ki so jih plačale zavarovalnice, pri čemer jih ni mogoče 

kumulirati s pomočmi, sofinanciranimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/20132), 

skupaj ne bodo smeli presegati 80 odstotkov upravičenih izgub (90 odstotkov za 

območja z naravnimi omejitvami). Možna bo tudi kumulacija s pomočjo iz drugih 

shem državnih pomoči, pomočjo ad hoc ali pomočjo de minimis v zvezi z istimi 

izgubami, pod pogojem da niso presežene prej navedene stopnje pomoči.  

(10) Pomoč bo plačana neposredno upravičencu. Izračunal jo bo organ, ki dodeli 

pomoč, ob njeni dodelitvi, in sicer na podlagi zneskov pred odbitkom davkov in 

drugih dajatev ter razumljivih, podrobnih in posodobljenih dokumentarnih 

dokazil. 

(11) Podjetja v težavah bodo izvzeta iz sheme (razen če je težave povzročila pozeba), 

kar velja tudi za podjetja, ki so predmet neporavnanega naloga za izterjavo, 

izdanega po predhodnem sklepu Komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za 

nezdružljivo z notranjim trgom. 

(12) Shema pomoči in dodelitve posamičnih pomoči, ki znašajo več kot 60 000 EUR, 

so objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/. Informacije se bodo 

hranile najmanj deset let in bodo brez omejitev dostopne javnosti. Shema bo tudi 

vključena v letno poročilo o državni pomoči. 

3. PRESOJA 

3.1. Obstoj pomoči – uporaba člena 107(1) PDEU 

(13) Člen 107(1) Pogodbe določa: „Razen če Pogodbi ne določata drugače, je vsaka 

pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih 

sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti 

posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z 

notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami.“ 

(14) Za opredelitev ukrepa kot državne pomoči v smislu navedene določbe morajo 

torej biti izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji: (i) za ukrep je odgovorna 

država in financira se iz državnih sredstev; (ii) upravičencu zagotavlja prednost; 

                                                 
2 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj 

podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.3.2013, str. 487). 

http://www.mkgp.gov.si/si/
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(iii) ta prednost je selektivna ter (iv) ukrep izkrivlja ali bi lahko izkrivljal 

konkurenco in vpliva na trgovino med državami članicami. 

(15) Zadevno shemo je mogoče pripisati državi in se financira iz državnih sredstev 

(glej uvodno izjavo 6). Je selektivna, saj druga podjetja v primerljivem dejanskem 

in pravnem položaju v kmetijskem sektorju ali drugih sektorjih glede na 

zastavljeni cilj niso upravičena do pomoči in ne bodo deležna iste prednosti. 

Zagotavlja torej selektivno gospodarsko prednost samo za nekatera podjetja (glej 

uvodno izjavo 7) s krepitvijo njihovega konkurenčnega položaja na trgu. V skladu 

s sodno prakso Sodišča že samo dejstvo, da je konkurenčni položaj podjetja v 

primerjavi z drugimi konkurenčnimi podjetji okrepljen z dodelitvijo gospodarske 

prednosti, ki je podjetje sicer v okviru svojega običajnega poslovanja ne bi imelo, 

pomeni nevarnost izkrivljanja konkurence
3
. 

(16) V skladu s sodno prakso Sodišča se zdi, da državna pomoč vpliva na trgovino 

med državami članicami, če podjetje posluje na trgu, odprtem za trgovanje znotraj 

EU.
4 

Upravičenci do pomoči poslujejo na trgu (trg sadja), na katerem poteka 

trgovanje znotraj EU5. Zadevni sektor je odprt za konkurenco na ravni EU in zato 

občutljiv za vsak ukrep v korist proizvodnje v eni ali več državah članicah. Zato 

bi zadevna shema lahko izkrivljala konkurenco in vplivala na trgovino med 

državami članicami. 

(17) Glede na navedeno so izpolnjeni pogoji iz člena 107(1) PDEU. Zato je mogoče 

ugotoviti, da predlagana shema pomeni državno pomoč v smislu navedenega 

člena. Pomoč se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom samo, če se zanjo 

lahko uporabi katero od odstopanj, določenih v PDEU. 

3.2. Zakonitost pomoči – uporaba člena 108(3) PDEU 

(18) Shema pomoči je bila Komisiji priglašena 14. februarja 2018 in se še ni začela 

izvajati. Zato je Slovenija izpolnila svojo obveznost na podlagi 

člena 108(3) PDEU. 

3.3. Združljivost pomoči 

3.3.1. Uporaba člena 107(3)(c) PDEU 

(19) V skladu s členom 107(3)(c) se kot združljiva z notranjim trgom šteje pomoč za 

pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih 

gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v 

obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi.  

(20) Da bi se to odstopanje lahko uporabljalo, mora biti pomoč v skladu z upoštevnimi 

pravili Unije o državni pomoči, kar so v tem primeru Smernice Evropske unije o 

                                                 
3  Sodba Sodišča z dne 17. septembra 1980 v zadevi Philip Morris Holland BV proti Komisiji Evropskih 

skupnosti, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209. 
4 Glej zlasti sodbo Sodišča z dne 13. julija 1988 v zadevi Francoska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti, 

C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.  
5 Leta 2016 je uvoz kmetijskih proizvodov znotraj EU znašal 10,850 milijarde EUR, izvoz znotraj EU pa 

12,253 milijarde EUR (vir: Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja).  
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državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 

od 2014 do 20206 (v nadaljnjem besedilu: Smernice). 

3.3.2. Uporaba Smernic 

(21) Pomoči iz sheme za nadomestilo škode zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je 

mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, ureja oddelek 1.2.1.2 dela II poglavja 1 

Smernic z naslovom Pomoč za nadomestilo škode zaradi slabih vremenskih 

razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami. V točki 346 Smernic je 

navedeno, da bo Komisija pomoč za nadomestilo škode zaradi slabih vremenskih 

razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, štela za združljivo z 

notranjim trgom na podlagi člena 107(3)(c) Pogodbe, če bo v skladu s skupnimi 

načeli ocenjevanja in pogoji iz navedenega oddelka. 

3.3.2.1. Oddelek 1.2.1.2 Smernic 

(22) V skladu s točko 347 Smernic morajo pomoči nadomestiti škodo, ki so jo 

povzročile slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami, kot so opredeljene v točki 35(34), to so razmere, ki uničijo več kot 

30 odstotkov letne povprečne proizvodnje, ki se izračuna na podlagi predhodnega 

triletnega obdobja ali triletnega povprečja v predhodnem petletnem obdobju, brez 

najvišjih in najnižjih vnosov. Poleg tega jih je treba omejiti na primarno 

kmetijsko proizvodnjo. Na podlagi uvodnih izjav 8 in 7 sta ti merili izpolnjeni. 

(23) V skladu s točko 348 Smernic je moral pristojni organ uradno potrditi značaj 

razmer kot slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami, poleg tega pa mora med njimi in povzročeno škodo obstajati 

neposredna vzročna zveza. V obravnavanem primeru so slovenski organi to 

potrdili v sklepu o začetku priprave pomoči, vzročna zveza, ki je jasno razvidna iz 

narave škode, ki jo lahko povzroči pozeba (izguba pridelka), pa je potrjena s 

preverjanjem podatkov, zbranih pri različnih organih (glej uvodno izjavo 8). 

(24) Določbe točk 349 in 350 Smernic v obravnavani zadevi niso upoštevne. 

(25) V skladu s točko 351 Smernic je treba pomoči plačati neposredno zadevnemu 

podjetju ali skupini oziroma organizaciji proizvajalcev, katere član je navedeno 

podjetje. V obravnavanem primeru bodo pomoči plačane neposredno 

oškodovanim kmetijskim gospodarstvom (glej uvodno izjavo 10). Določbe 

točke 351 Smernic so torej upoštevane. 

(26) V skladu s točko 352 Smernic je treba sheme pomoči vzpostaviti v treh letih od 

nastanka slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami, pomoč pa je treba izplačati v štirih letih po navedenem datumu. 

Navedena pogoja sta v obravnavanem primeru izpolnjena, saj je bila pozeba 

leta 2017 (glej uvodno izjavo 3), shema pa se bo zaključila 31. decembra 2018 

(glej uvodno izjavo 5). 

(27) V skladu s točko 353 Smernic se upravičeni stroški nanašajo na škodo, ki nastane 

kot neposredna posledica slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami, v skladu z oceno javnega organa, neodvisnega 

strokovnjaka, ki ga priznava organ, ki dodeli pomoč, ali zavarovalnice. Ta pogoj 

                                                 
6 UL C 204, 1.7.2014, str. 1. Spremenjene s sporočilom, objavljenim v UL C 390, 24.11.2015, str. 4. 
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je v obravnavanem primeru izpolnjen, saj – kot je navedeno v uvodni izjavi 8 – 

upravičeni stroški v okviru sheme izhajajo iz škode zaradi pozebe, pri čemer to 

škodo oceni javni organ (komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah). 

(28) V skladu s točko 354 navedena škoda vključuje materialno škodo na sredstvih in 

izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja kmetijske proizvodnje in 

proizvajalnih sredstev. V obravnavanem primeru shema pokriva izpad dohodka, 

povezan z zmanjšanjem pridelka (glej uvodni izjavi 3 in 8). Merilo narave škode, 

navedeno v točki 354 Smernic, je torej izpolnjeno. 

(29) V skladu s točko 355 Smernic je treba škodo izračunati na ravni posameznega 

upravičenca. Ta pogoj je izpolnjen, kot je razvidno iz uvodne izjave 8. 

(30) Določbe točk 356 in 357 Smernic v obravnavani zadevi niso upoštevne. 

(31) V skladu s točko 358 Smernic je treba izpad dohodka izračunati tako, da se:  

(a) rezultat zmnožka količine kmetijskih proizvodov, ki so bili proizvedeni v 

letu slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi 

nesrečami, ali v vsakem od naslednjih let, na katera je vplivalo popolno ali 

delno uničenje proizvajalnih sredstev, in povprečne dobljene prodajne 

cene v navedenem letu  

odšteje od 

(b) rezultata zmnožka povprečne letne količine kmetijskih proizvodov, 

proizvedenih v triletnem obdobju pred slabimi vremenskimi razmerami, ki 

jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, ali triletnega povprečja, 

osnovanega na petletnem obdobju pred slabimi vremenskimi razmerami, 

ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami (brez najvišjih in najnižjih 

vnosov), in povprečne dobljene prodajne cene. 

(32) Določbe točke 358 Smernic so torej glede na uvodno izjavo 8 upoštevane. 

(33) V skladu s točko 359 Smernic se lahko znesku izpada dohodka prištejejo drugi 

stroški, ki jih je imel upravičenec zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je 

mogoče enačiti z naravnimi nesrečami. Od navedenega zneska je treba odšteti vse 

stroške, ki niso nastali zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami, in bi jih upravičenec imel v drugačnih okoliščinah. V 

obravnavanem primeru ni predvideno, da bi se znesku izpada dohodka prišteli 

dodatni stroški, ki jih ima upravičenec zaradi pozebe, temveč bodo stroški, ki niso 

nastali zaradi pozebe ter ki bi jih upravičenec imel v drugačnih okoliščinah, 

odšteti (glej uvodno izjavo 8). Določbe točke 359 Smernic so torej upoštevane. 

(34) Določbe točk 360 in 361 Smernic v obravnavani zadevi niso upoštevne. 

(35) V skladu s točko 362 Smernic pomoč in kakršna koli druga plačila za nadomestilo 

škode, vključno s plačili na podlagi drugega nacionalnega ukrepa ali ukrepa Unije 

ali zavarovalnih polic za škodo, za katero se prejme pomoč, ne smejo preseči 

80 odstotkov upravičenih stroškov (90 odstotkov na območjih z naravnimi 

omejitvami). Ta pogoj je v obravnavanem primeru izpolnjen, kot je razvidno iz 

uvodne izjave 9. 

(36) V skladu s točko 363 Smernic je treba pomoč zmanjšati za 50 odstotkov, razen za 

upravičence, ki so sklenili zavarovanje, ki pokriva najmanj 50 odstotkov njihove 
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povprečne letne proizvodnje ali dohodkov od proizvodnje in statistično 

najpogostejša podnebna tveganja v zadevni državi članici, za katero je 

zavarovanje na voljo. Ta pogoj je v obravnavanem primeru izpolnjen, kot je 

razvidno iz uvodne izjave 8. 

3.3.2.2. Skupna načela ocenjevanja 

Prispevek k skupnemu cilju 

(37) V skladu s točko 44 Smernic bi morala biti pomoč v kmetijskem in gozdarskem 

sektorju ter na podeželskih območjih tesno povezana s SKP, skladna s cilji 

razvoja podeželja in tudi združljiva s pravili o skupni ureditvi trgov za kmetijske 

proizvode. 

(38) V točki 48 Smernic je navedeno, da je po mnenju Komisije načelo prispevanja k 

ciljem razvoja podeželja izpolnjeno glede ukrepov pomoči iz oddelka 1.2 dela II, 

ki ne spadajo na področje uporabe razvoja podeželja, saj je Komisija pridobila 

dovolj izkušenj glede prispevka navedenih ukrepov k ciljem razvoja podeželja. 

Ker shemo, ki ne spada na področje uporabe razvoja podeželja, ureja oddelek 1.2 

Smernic, se za pomoči, predvidene v njej, šteje, da prispevajo k uresničitvi ciljev 

razvoja podeželja. Te pomoči so po svoji naravi (nadomestilo izgub) tesno 

povezane s SKP, saj je njihov namen obnoviti proizvodni potencial, v zvezi s 

katerim je bila povzročena škoda, in združljive s pravili o skupni ureditvi trgov za 

kmetijske proizvode, saj ne posegajo v njene mehanizme. Pogoji iz točke 44 

Smernic so torej izpolnjeni. 

(39) Navedene pomoči poleg tega po svoji naravi ne bodo vplivale na okolje, saj je 

njihov namen nadomestiti izgube. Shema torej ne ovira uresničevanja okoljskih 

ciljev, ki jih je treba uresničiti v skladu s točko 52 Smernic. 

Potreba po posredovanju države 

(40) V skladu s točko 55 Smernic Komisija meni, da trg ne izpolnjuje pričakovanih 

ciljev brez posredovanja države v zvezi z ukrepi pomoči, ki izpolnjujejo posebne 

pogoje, določene v delu II Smernic. Ker je bilo dokazano, da so zadevni posebni 

pogoji izpolnjeni (glej uvodne izjave od 22 do 36), je merilo glede potrebe po 

posredovanju države izpolnjeno. 

Ustreznost pomoči 

(41) V skladu z določbami točke 57 Smernic je pomoč, predvidena v okviru zadevne 

sheme, ustrezen instrument politike, ker izpolnjuje posebne pogoje iz dela II 

Smernic. Predvideni instrument (neposredna subvencija) je prav tako primeren, 

saj je z njim mogoče škodo, nastalo proizvajalcem, nadomestiti bolj neposredno 

kot z vsemi drugimi instrumenti.  

Spodbujevalni učinek in potreba po pomoči 

(42) V skladu s točko 75(e) Smernic se za pomoči za nadomestilo škode zaradi slabih 

vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, ne zahteva 

spodbujevalni učinek. 

 



8 

Sorazmernost pomoči 

(43) Merilo sorazmernosti se šteje za izpolnjeno v smislu točke 84 Smernic, ker so 

izpolnjeni posebni pogoji iz dela II Smernic. Poleg tega bo največjo intenzivnost 

pomoči in znesek pomoči izračunal organ, ki dodeli pomoč, ob dodelitvi pomoči 

na podlagi zneskov, od katerih niso bili odbiti nikakršni davki ali druge dajatve, 

in upravičeni stroški bodo podprti z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti 

razumljiva, podrobna in posodobljena, v skladu z določbami točke 85 Smernic 

(glej uvodno izjavo 10). Nazadnje, kar zadeva kumulacijo, se načrtovana pomoč 

kumulira s predvideno pomočjo iz drugih shem pomoči, pomočjo ad hoc ali 

pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški samo, če ni presežena 

skupna intenzivnost pomoči, določena s Smernicami, v skladu s točkami 99, 100 

in 104 Smernic; poleg tega ni predvidena kumulacija s plačili iz členov 81(2) in 

82(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013, zato določbe točke 102 Smernic v obravnavani 

zadevi niso upoštevne (glej uvodno izjavo 9). 

Izogibanje neupravičenim negativnim učinkom na 

konkurenco in trgovino 

(44) V skladu s točko 108 Smernic morajo biti za združljivost pomoči z notranjim 

trgom negativni učinki ukrepa pomoči v smislu izkrivljanja konkurence in vpliva 

na trgovino med državami članicami omejeni. 

(45) V skladu s točko 113 Smernic se, če pomoč izpolnjuje pogoje in ne presega 

relevantnih največjih intenzivnosti pomoči, določenih v ustreznih oddelkih dela II 

Smernic, šteje, da so njeni negativni učinki na konkurenco in trgovino omejeni na 

minimum. 

(46) Ker v obravnavani zadevi predvidena pomoč izpolnjuje posebne pogoje iz dela II 

Smernic, se njen učinek na konkurenco in trgovino šteje za omejenega na 

minimum, merilo izogibanja neupravičenim negativnim učinkom na konkurenco 

in trgovino pa je izpolnjeno. 

Preglednost 

(47) Slovenski organi so se obvezali, da bodo objavili, hranili in dali na voljo 

informacije o shemi v skladu z določbami točk 128 in 131 Smernic. Shema bo 

tudi vključena v letno poročilo o državni pomoči v skladu z določbami točke 132 

Smernic (glej uvodno izjavo 12). Merilo preglednosti je torej izpolnjeno. 

(48) Komisija poleg tega opozarja, da bodo podjetja v težavah izvzeta iz sheme (razen 

če je težave povzročila pozeba), kar velja tudi za podjetja, ki so predmet 

neporavnanega naloga za izterjavo, izdanega po predhodnem sklepu Komisije, s 

katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom. 

4. ZAKLJUČEK 

Komisija se je na podlagi zgornje analize odločila, da ne bo vložila ugovora zoper 

priglašeno shemo pomoči, ki je predmet tega sklepa, saj je ta združljiva z notranjim 

trgom v skladu s členom 107(3)(c) PDEU. 
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V primeru, da so nekateri elementi iz tega sklepa poklicna skrivnost v skladu s 

Sporočilom Komisije o poklicni skrivnosti
7
 in se ne bi smeli objaviti, vas prosimo, da o 

tem obvestite Komisijo v 15 delovnih dneh od datuma prejema tega sklepa. Če Komisija 

ne prejme utemeljenega zahtevka v predpisanem roku, se šteje, da se Slovenija strinja z 

objavo sklepa v celoti. Če Slovenija želi, da bi nekatere informacije ostale poklicna 

skrivnost, navedite, za katere informacije gre, in za vsako informacijo, ki je ne želite 

razkriti, to utemeljite. 

Zahtevek se pošlje elektronsko prek sistema varne elektronske pošte PKI (infrastruktura 

javnih ključev) v skladu s členom 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 794/20048 v namenski 

poštni predal: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Za Komisijo 

 

Phil HOGAN 

Član Komisije 

 

                                                 
7 Sporočilo Komisije C(2003) 4582 z dne 1. decembra 2003 o poklicni skrivnosti v odločbah o državni 

pomoči (UL C 297, 9.12.2003, str. 6). 

8  Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o 

določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 140, 30.4.2004, str. 1). 
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