Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), 8. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), 4. člena Splošnih pogojev
poslovanja
Eko
sklada,
Slovenskega
okoljskega
javnega
sklada
(https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) in Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 (Uradni list EU, št. 352/2013), direktorica Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, sprejme
PRAVILNIK
O DODELJEVANJU POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)Ta pravilnik določa poleg meril, pogojev dodeljevanja, upravičenih oseb in višine spodbud,
ki jih dodeljuje Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad),
tudi pogoje za priznavanje njihove upravičenosti in vrste dokazil za njihovo izkazovanje.
(2) Ta pravilnik se upošteva kot sestavni del javnega razpisa oziroma poziva ali drugega
postopka dodelitve spodbud sklada.
(3) Vprašanja, ki jih ta pravilnik ne ureja, se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi in
Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
(https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu:
SPP).
II. PODROČJE DELOVANJA, NAMENI IN OBLIKE SPODBUD
2. člen
(področje delovanja, nameni in oblike spodbud)
(1) Eko sklad dodeljuje spodbude na osnovi javnih razpisov ali pozivov v skladu s sprejetim
poslovnim in finančnim načrtom za posamezno leto.
(2) Eko sklad dodeljuje spodbude z namenom financiranja naložb, ukrepov in drugih
aktivnosti iz 1. do 6. točke drugega odstavka 144. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu:
ZVO-1) vključno s svetovanjem v okviru projektov ozaveščanja ali promoviranja dejavnosti
Eko sklada (v nadaljnjem besedilu: naložbe), v obliki posojila z ugodno obrestno mero,
nepovratnih sredstev, vključno s subvencioniranjem obrestne mere ali stroškov, povezanih s
posojili.

3. člen
(opredelitev pomoči »de minimis« za gospodarstvo)
Do pomoči, skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (v nadaljnjem besedilu: pomoč »de minimis«), so
upravičena podjetja v vseh sektorjih, razen podjetja v panogah, izključenih po določbah 4.
člena pravilnika.
4. člen
(področje uporabe)
(1) Pomoč Eko sklada se dodeljuje v vseh gospodarskih panogah, razen podjetjem iz:
- dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
104/2000 (1),
- dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v
Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU,
- dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
1. kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
2. kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč Eko sklada tudi ni dovoljena:
- za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine,
na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane
z izvozno aktivnostjo,
- če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
- za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi
odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom EU,
- pomoč podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
- za podjetja, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz
naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih
obveznosti do Republike Slovenije.
(3) Velikost podjetja se določa skladno z določili priloge I Uredbe 800/2008/ES oziroma
drugim predpisom EU, ki bi nadomestil navedeno.
(4) Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali
ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči.
5. člen
(višina pomoči »de minimis« za gospodarstvo)
(1) Skupni znesek pomoči »de minimis«, dodeljene enotnemu podjetju na državo članico, ne
sme presegati zneska, določenega za to vrsto pomoči v obdobju treh proračunskih let in velja
ne glede na obliko pomoči ali zasledovani cilj. Skupni znesek pomoči »de minimis« za
gospodarstvo ne sme presegati 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za enotno podjetje, ki
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opravlja komercialni cestni tovorni prevoz, v kateremkoli obdobju treh poslovnih oziroma
proračunskih let.
(2) Zagotavljanje integriranih storitev, kjer je cestni prevoz le en element in javni potniški
promet se ne šteje za prevozno storitev.
(3) Enotno podjetje za namene tega pravilnika pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja;
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(4) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej prejšnjega odstavka preko enega ali več
drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(5) Pomoč v obliki posojila ali v obliki nepovratnih sredstev se lahko dodeli v višini do 100
odstotkov upravičenih stroškov.
6. člen
(preglednost pomoči)
Pomoči »de minimis«, dodeljene v obliki posojil, se lahko dodelijo, kadar:
(a) upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih
pogojev za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih
podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in
(b) je posojilo zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila, in posojilo znaša
bodisi 1.000.000 EUR (oziroma 500.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet)
za obdobje petih let bodisi 500.000 EUR (oziroma 250.000 EUR za podjetja, ki opravljajo
cestni tovorni promet) za obdobje desetih let; če je posojilo nižje od teh zneskov in/ali je
dodeljeno za manj kot pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot
odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje iz prvega odstavka 5. člena;
(c) se bruto ekvivalent dotacije izračuna na podlagi ustrezno povečane referenčne obrestne
mere, ki velja ob dodelitvi pomoči, kot je določeno v veljavnem Sporočilu Komisije o
spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj oziroma
vsakokrat veljavnem predpisu, ki ga nadomešča.
7. člen
(upravičeni in priznani stroški)
(1) Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo vse stroške, ki so enoznačno povezani z
izvedbo naložbe in so določeni v 8. in 9. členu tega pravilnika za posamezno vrsto pomoči
Eko sklada, dodeljeno po uporabljenem pravilu pomoči po pravilu »de minimis«.
(2) Priznani stroški naložbe, ki lahko izključujejo določene upravičene stroške, povezane z
izvedbo naložbe, so lahko določeni v besedilu vsakokratnega javnega poziva oziroma
razpisa ali drugega postopka dodelitve spodbude Eko sklada.
8. člen
(upravičeni stroški za pomoči »de minimis« za gospodarstvo)
3

(1) Med upravičene stroške za pomoči »de minimis« za gospodarstvo se štejejo priznani
stroški naložbe, ki so lahko:
- stroški materialnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč,
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa
objekta,
- stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih
pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
- stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
- stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
- stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne
dokumentacije za pripravo naložb gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter
idejnih ali izvedbenih delov naložb širšega pomena,
- plače novo zaposlenih v podjetju,
- stroški za realizacijo novega poslovnega programa,
- stroški pridobivanja intelektualnih pravic,
- stroški, povezani s posojili in
- drugi stroški odloga ali odpisa obveznosti.
(2) Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev za
prevoz tovora, v kolikor se pomoč dodeli podjetju, ki opravlja cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo.
9. člen
(neupravičeni stroški)
Neupravičeni stroški naložbe so stroški, ki jih sklad ne sofinancira. To so zlasti:
- stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino naložbe,
- davek na dodano vrednost (v nadaljevanjem besedilu: DDV), razen v primeru, ko prejemnik
pomoči po pravilu "de minimis" nima pravice do odbitka vstopnega DDV,
- stroški, ki so kot neupravičeni izvzeti z določili vsakokratnega javnega poziva, javnega
razpisa ali drugega postopka dodelitve spodbude.
10. člen
(pogoji za priznanje upravičenosti stroškov)
(1) Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov so, da so ti stroški:
- navedeni v predračunu ali računu za izvedbo naložbe ali v pogodbi oz. v verodostojnih
listinah in skladni s tem pravilnikom;
- nujno potrebni in so oziroma bodo nastali izključno zaradi izvajanja naložbe;
- so ali bodo dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in
opravljenih storitev;
- pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
- nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
- izkazani z verodostojnimi listinami.
(2) Stroški morajo temeljiti na verodostojnih listinah, kot so računi, pogodbe ali druge listine
enake dokazne vrednosti (v nadaljnjem besedilu: druge listine), kar pomeni, da mora biti opis
na računu ali na drugih listinah tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem
dogodku, na podlagi računa oziroma druge listine popolnoma jasno in brez kakršnihkoli
dvomov spozna naravo in obseg opravljenega dela, dobavljenega materiala ali opravljene
storitve.
(3) Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani za vsako naložbo v poslovnih knjigah
vlagatelja na posebnem stroškovnem mestu.
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(4) Računi in druga pisna dokazila ne smejo biti starejši od določenega števila dni, ki je
navedeno v objavi javnega poziva ali razpisa oziroma postopka dodelitve spodbud.
(5) Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar
brez obračunanega DDV, tako da se upošteva t. i. neto vrednost računa. Ne glede na prejšnji
stavek se kot upravičeni strošek lahko prizna tudi obračunani DDV, če prejemnik pomoči po
pravilu "de minimis" nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
(6) Dovoljeno je izplačilo na podlagi pogodbe ali predračuna, pri čemer nakazani znesek
pred pričetkom dela ne sme predstavljati več kot 50 % skupne vrednosti, določene s
pogodbo oziroma predračunom. Izdatki, navedeni v predračunu ali pogodbi, ki kasneje
dejansko ne nastanejo in niso evidentirani v poslovnih knjigah na posebnem stroškovnem
mestu, se ne priznajo kot upravičeni stroški.
11. člen
(dokazila o upravičenih stroških in izvršenih plačilih)
(1) Prejemnik pomoči mora za dokazovanje nastalih stroškov skupaj z obračunom stroškov
predložiti kopije računov, dobavnic za dobavljeno blago ali material, pogodb ali drugih listin,
ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost v okviru izvajanja naložbe, ter dokazila o
plačilih prikazanih stroškov.
(2) Prejemnik pomoči mora k obračunu stroškov naložbe priložiti tudi sklenjene pogodbe z
dobavitelji in/ali izdana naročila za material in storitve za vse dobave materiala ali opravljene
storitve naložbe, katerih vrednost presega 5.000 EUR. Dobavitelji se morajo na računu
sklicevati na številko pogodbe ali naročila.
(3) Iz vseh računov in drugih listin ter morebitnih priloženih specifikacij morajo biti jasno
razvidni naslednji podatki: naziv prejemnika pomoči; naziv naložbe, na katero se nanašajo
stroški; vrsta, količina in cena dobavljenega materiala in blaga ter vrsta in obseg opravljenih
storitev.
(4) Vse listine morajo biti podpisane s strani odgovorne osebe prejemnika pomoči, ki na ta
način potrdi verodostojnost listin oziroma skladnost izkazanih stroškov s pogodbami in/ali
naročilom. Eko sklad lahko dodatno zaprosi prejemnika pomoči, da na vse listina navede
naziv stroškovnega mesta in konto, na katerem so stroški oziroma naložba v poslovnih
knjigah prejemnika pomoči evidentirani. Prejemnik pomoči mora pri vsakem oddanem
zahtevku za obračun stroškov podati izjavo, s katero potrjuje, da so kopije istovetne izvirniku.
(5) Kot potrdila o izvršenih plačilih se upoštevajo verodostojne knjigovodske listine.
(6) Če prejemnik pomoči izvaja plačila z gotovino, mora voditi blagajniško poslovanje na
način, ki omogoča izdajo blagajniških prejemkov in izdatkov ter evidentiranje blagajniškega
poslovanja v blagajniškem dnevniku.
12. člen
(izračun pomoči Eko sklada)
(1) Za izračun intenzivnosti pomoči sklada se uporabi vrednosti pred vsakim odbitkom
davkov ali drugih dajatev. Za izračun intenzivnosti pomoči v obliki posojila, ki se lahko izplača
v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imelo ob dodelitvi. Obrestna mera, ki se
uporabi za diskontiranje in izračun zneska pomoči za pomoč, ki ni v obliki dotacije oziroma
nepovratnih sredstev, je ustrezno povečana referenčna obrestna mera, veljavna ob dodelitvi,
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kot je določeno v Sporočilu Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih
mer in diskontnih stopenj (UL C 14 z dne 19.1.2008) oziroma drugem predpisu EU, ki bi ga
nadomestil.
(2) Pomoč je treba šteti kot dodeljeno v trenutku, ko se zakonska pravica prejema pomoči
prenese na podjetje na podlagi nacionalnega pravnega režima.
(3) Pomoč, plačljiva v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob dodelitvi.
Obrestna mera, ki se uporablja za diskontiranje, je diskontna stopnja, ki velja ob dodelitvi
pomoči.
13. člen
(kumulacija pomoči po pravilu »de minimis«)
(1) Pri dodelitvi pomoči »de minimis« se v zvezi z istimi upravičenimi stroški upoštevajo
določila 14. člena tega pravilnika. V ta namen bo Eko sklad pred dodelitvijo pomoči pridobil
podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« pri pristojnem ministrstvu, ki vodi uradno
evidenco in pisno izjavo vlagatelja:
a) o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
b) o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
c) ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
č) s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem tvorijo enotno podjetje
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja
»de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Eko sklad bo prejemnika pisno obvestil, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
(3) V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli od udeleženih podjetij, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč de minimis za
novo ali prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo.
(4) Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena
pred razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in to je načeloma podjetje, ki prevzame
dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se
pomoč »de minimis« dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega
kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.
14. člen
(kumulacija pomoči)
(1) Pri dodelitvi spodbud, ki se upoštevajo kot državna pomoč, veljajo zgornje meje
sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih ukrepov, ne glede na to, iz katerih
javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali virov EU) je pomoč
dodeljena za posamezni namen in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih
pomoči hkrati. Dodelitev spodbud se ne more združiti s pomočjo po pravilu »de minimis« za
iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti pomoči, ali
znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih
izjemah ali sklepu Komisije.
(2) Eko sklad kot dajalec pomoči mora od prejemnika pred dodelitvijo pomoči pridobiti pisno
izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške.
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III. POROČANJE
15. člen
(poročanje o dodeljenih pomočeh)
(1) Eko sklad mora vsako leto skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14)
pristojnemu ministrstvu poročati o prejemnikih teh pomoči.
(2) Eko sklad sporoča podatke za Evidenco »de minimis« pomoči v roku 15 dni od dodelitve
pravice do te pomoči, oziroma v primeru kasnejšega nižjega zneska te pomoči, v roku 15 dni
od nastale spremembe.
(3) Eko sklad vzpostavi evidenco o dodeljenih »de minimis« pomoči po prejemnikih ter hrani
evidenco posamezne pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči po pravilu »de
minimis« št. 0141-1/2010-10 z dne 3. 7. 2014, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-5/2019-1 z dne 21. 3.
2019 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči po pravilu
»de minimis« št. 0141-10/2019-1 z dne 1. 4. 2019.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik se objavi na e-oglasni deski na intranetu Eko sklada in začne veljati naslednji
dan po objavi.

Številka: 0141-12/2019-1
Datum: 23. 5. 2019
mag. Mojca VENDRAMIN
direktorica
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