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Zadeva: Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Oprostitev plačila 
komunalnega prispevka« (št. priglasitve: M001-2242770-2019/I)

Občina Cirkulane je dne 9. 1. 2020 v skladu s 5. členom Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: Zakon o spremljanju državnih pomoči) Ministrstvu za 
finance posredovala prvo dopolnitev priglašene sheme de minimis pomoči »Oprostitev plačila 
komunalnega prispevka« (št. priglasitve: M001-2242770-2019/I).

Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči je proučilo dopolnitev že 
priglašene sheme in na podlagi 1. odstavka 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči 
izdaja naslednje mnenje o skladnosti, ki se v čistopisu glasi:

MNENJE O SKLADNOSTI

I.
Shema de minimis pomoči občine Cirkulane »Oprostitev plačila komunalnega 
prispevka«,ki temelji na Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
9/2015 in 10/2019), v skupnem znesku 130.000,00 EUR in za obdobje do 31. 12. 2020, je 
združljiva z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24.12.2013; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

II.
Občina Cirkulane je dolžna:

1. pred dodelitvijo pomoči pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za 
finance preveriti zneske že dodeljenih de minimis pomoči za potencialne prejemnike ter 
za podjetja, ki so z njimi povezana skladno z 2 točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013;
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2. v roku 15 dni po dodelitvi sredstev poročati Ministrstvu za finance o dodeljenih »de
minimis« pomočeh v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o 
dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št.
61/04, 22/07, 50/14);

3. vzpostaviti evidenco o dodeljenih »de minimis« pomočeh po prejemnikih;

4. hraniti evidenco posameznih pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve;

5. upoštevati, da je de minimis pomoč dodeljena takrat, ko se zakonska pravica do 
prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom.

OBRAZLOŽITEV:

1. Postopek priglasitve
Občina Cirkulane je dne 28. 3. 2019 v skladu s 5. členom Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: Zakon o spremljanju državnih pomoči) 
Ministrstvu za finance posredovala priglasitev sheme de minimis pomoči »Oprostitev 
plačila komunalnega prispevka«.

1. Dopolnitev
Občina Cirkulane je dne 9. 1. 2020 v skladu s 5. členom Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: Zakon o spremljanju državnih pomoči) 
Ministrstvu za finance posredovala prvo dopolnitev priglašene sheme de minimis pomoči 
»Oprostitev plačila komunalnega prispevka« (št. priglasitve: M001-2242770-2019/I).
Dopolnitev sheme zajema povečanje proračuna obstoječe sheme.

2. Pravna podlaga sheme
Pravna podlaga sheme je Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 9/2015 in 10/2019; v nadaljevanju: Odlok).

3. Vsebina sheme
V okviru priglašene sheme namerava občina Cirkulane (v nadaljevanju: občina) dodeljevati 
sredstva proračuna za oprostitev plačila komunalnega prispevka podjetjem za gradnjo 
vseh vrst nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov.

Mnenje SSDP:
Zgoraj navedeno dodeljevanje pomoči predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, ki 
je namenjeno izvajanju programov prejemnikov pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo 
blaga oziroma storitev. Ker so predvideni zneski sredstev na posameznega prejemnika 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 relativno majhni in s svojo višino ne 
izkrivljajo oziroma ne ogrožajo konkurence, se shema občine, za obdobje do 31.12.2020, 
lahko izvaja po pravilu »de minimis«.

4. Upravičeni stroški
Na osnovi priglašene sheme bodo sofinancirani stroški odmerjenega komunalnega 
prispevka na podlagi uporabljene komunalne opreme.
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Mnenje SSDP:
Navedena opredelitev je v skladu s 1. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

5. Zgornja meja pomoči
Priglašena shema določa, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na 
podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR (100.000,00 EUR v cestno 
tovornem prometu) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči.

Opredelitev enotnega podjetja je navedena v 12. alineji 1. člena Odloka.

Mnenje SSDP:
Predvidena zgornja meja pomoči je v skladu z 2. točko 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013.

6. Upravičenci
Do pomoči na podlagi priglašene sheme so upravičena podjetja, ki vlagajo in gradijo na 
območju občine.

Do pomoči na podlagi priglašene sheme niso upravičena:
 mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali 

likvidaciji ter so kapitalsko neustrezne,
 mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih 

prispevkov svojim delavcem ter so davčni dolžniki,
 mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti 

zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom,

 podjetja iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 
104/2000,

 podjetja iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

 podjetja iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, 

ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 

proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi ter se ne 
bo uporabljala za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Mnenje SSDP:
Navedena opredelitev upravičencev do pomoči je v skladu s 1. in 3. členom Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013.

7. Oblika pomoči
Predvidene oblike sofinanciranja je dotacija.
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Mnenje SSDP:
Navedena oblika pomoči spada v skladu z 2. točko 4. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013 med pregledne oblike pomoči.

8. Kumulacija pomoči
Priglašena pravna podlaga opredeljuje tudi pravilo kumulacije pomoči in sicer, če je 
prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, 
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Mnenje SSDP:
Navedena opredelitev je v skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

9. Pogoji dodeljevanja
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila:
• pisno izjavo o morebitnih že prejetih de minimis pomočeh (vključno z navedbo pri 

katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral 
za de minimis pomoč); 

• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške; 
• seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de 

minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.

S tem se bo zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. Ob dodelitvi 
sredstev bo občina prejemnika obvestila, da je bila pomoč dodeljena po pravilu de minimis.

Mnenje SSDP:
Navedeni pogoji dodeljevanja so v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

10. Trajanje sheme
Pomoč na podlagi priglašene sheme se lahko dodeli do 31. 12. 2020.

Mnenje SSDP:
Predvideno trajanje sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013. 

11. Proračun sheme
Skupni predvideni proračun sheme znaša 130.000,00 EUR (30.000,00 EUR za leto 2019 in 
100.000,00 EUR za leto 2020).

12. Skladnost sheme s pravili
Pravna podlaga sheme »Oprostitev plačila komunalnega prispevka« izpolnjuje vse pogoje 
iz Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, nadalje vsebuje pravna podlaga sklic na navedeno 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v 
Uradnem listu Evropske unije. S tem so izpolnjeni vsi pogoji za izvzetje sheme od 
priglasitve Evropski Komisiji.

Na podlagi ugotovitev, podanih v obrazložitvi, je Ministrstvo za finance – Sektor za 
spremljanje državnih pomoči na podlagi 1. odstavka 7. člena Zakona o spremljanju 
državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04) odločilo, da je priglašena shema de minimis pomoči 
občine združljiva z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
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13. Ostale določbe
Občina je dolžna pred dodelitvijo pomoči pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči 
Ministrstva za finance preveriti zneske že dodeljenih sredstev po pravilu de minimis za 
potencialne prejemnike ter z njimi povezane osebe ter v roku 15 dni po dodelitvi sredstev 
poročati Ministrstvu za finance o dodeljenih de minimis pomočeh v skladu z Uredbo o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu 
"de minimis" (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07, 50/14).

Obrazec za poročanje se nahaja na spletni strani Sektorja za spremljanje državnih pomoči:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/porocanje/.

Občina je dolžna vzpostaviti evidenco dodeljenih de minimis pomoči po prejemnikih ter 
hraniti evidenco posameznih pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve.

S spoštovanjem,

Bernarda Suša
Vodja sektorja

mag. Aleksander Nagode
Generalni direktor

Pripravila:
Leonida Stanko Kelbič
Podsekretarka
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