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SKLEP KOMISIJE 

z dne 22.10.2013 

O DRŽAVNI POMOČI 
št. SA.33707 (2013/C), 

ki jo je priglasila Slovenija 

Regionalna pomoč za Revoz d.d. 
 

 
(Besedilo v slovenskem jeziku je edino verodostojno) 

(Besedilo velja za EGP) 
 
 
 

EVROPSKA KOMISIJA JE –  
 
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), zlasti 
prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,  
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 

 
I. Postopek 
(1) Slovenski organi so z elektronsko priglasitvijo, evidentirano 7. oktobra 2011 pri 

Komisiji (SANI 6298), priglasili svojo namero, da na podlagi Smernic o državni 
regionalni pomoči (v nadaljnjem besedilu: Smernice)1 dodelijo regionalno pomoč 
podjetju Revoz d.d. (v nadaljnjem besedilu: Revoz) za njegove proizvodne 
zmogljivosti v Novem Mestu (Slovenija).  

(2) Komisija je s sklepom z dne 2. julija 2013 odločila, da začne formalni postopek 
preiskave iz člena 108(2) PDEU. 

(3) Slovenski organi so z dopisom z dne 18. julija 2013 (A/074804) umaknili priglasitev 
in obvestili Komisijo o svoji nameri, da znesek predhodno priglašene pomoči 
zmanjšajo na znesek, ki je nižji od veljavnega praga za priglasitve določenega v 2. 
odstavku 6. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah in pomoč dodelijo na podlagi 
sheme pomoči za skupinske izjeme. 

II. Opis ukrepa 

(4) Slovenski organi nameravajo spodbuditi regionalni razvoj z dodelitvijo regionalne 
pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev podjetju Revoz za njegove 
proizvodne zmogljivosti v Novem Mestu v Sloveniji. Novo Mesto je na jugo-vzhodu 
Slovenije (v regiji: Jugovzhodna Slovenija), ki je območje, ki prejema pomoč v skladu 
s členom 107(3)(a) PDEU in za katerega velja standardna zgornja meja regionalne 

                                                           
1  UL C 54, 4.3.2006, str. 13. 
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pomoči za velika podjetja, in sicer 30 % bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, v 
skladu s slovensko karto regionalnih državnih pomoči za obdobje 2007-20132.  

(5) Po podatkih iz umaknjene priglasitve skupni upravičeni stroški naložbenega projekta 
podjetja Revoz d.d. znašajo 264,9 milijona EUR v diskontirani vrednosti, za katere je 
Slovenija nameravala zagotoviti regionalno pomoč v višini 38,1 milijona EUR v 
diskontirani vrednosti, kar ustreza 14,41 % intenzivnosti pomoči bruto ekvivalenta 
nepovratnih sredstev. Naložbe, namenjene proizvodnji – v partnerstvu s podjetjem 
Daimler AG – dveh novih modelov, ki spadata v segment majhnih mestnih 
avtomobilov na trgu osebnih avtomobilov, in sicer novega Renault Twinga in novega 
Smarta (4-sedežnega), ki bo nadomestila proizvodnjo sedanjih modelov Twingo in 
Wind.  

III. Ocena 

(6) Glede na to, da je Slovenija umaknila priglasitev, je formalni postopek preiskave, 
začet v zvezi s priglašenim ukrepom državne pomoči v višini 38,1 milijona EUR v 
diskontirani vrednosti, postal brezpredmeten. 

IV. Sklepna ugotovitev 

(7) Postopek iz člena 108(2) PDEU je postal brezpredmeten, ker je Slovenija umaknila 
priglasitev, in ga je treba zaključiti –  

 
 
 
SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 
 

Člen 1 
 

Ker je Slovenija umaknila priglasitev, je formalni postopek preiskave na podlagi 
člena 108(2) PDEU, začet 2. julija 2013 v zvezi  s priglašeno državno pomočjo, ki naj bi jo 
Slovenija dodelila podjetju Revoz d.d., postal brezpredmeten in se zaključi. 
 

Člen 2 
 

Ta sklep je naslovljen na Slovenijo. 
 
V Bruslju, 22.10.2013 
 

 

Za Komisijo 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Podpredsednik 

                                                           
2  Sklep Komisije z dne 13.9.2006, Državna pomoč št. 434/2006 – Slovenija – Karta regionalne pomoči 

2007-2013, UL C 256, 24.10.2006, str. 6. 


