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Pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče 
(Člen 107(2)(b) PDEU) 

Kontrolni seznam za države članice 
 

Člen 107(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da je pomoč za 
povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče, združljiva z notranjim trgom. V skladu s 
členom 108 PDEU morajo države članice o vseh načrtih za dodelitev take pomoči obvestiti 
Komisijo, ki mora preveriti, ali se je naravna nesreča, zaradi katere se zahteva državna 
pomoč, res zgodila.  

Izredne razmere zaradi naravnih nesreč zahtevajo hitro ukrepanje organov za dodelitev 
pomoči. Zato je pomembno zagotoviti hitro izvajanje predvidenih ukrepov pomoči. Namen 
tega kontrolnega seznama je državam članicam na podlagi ustrezne prakse Komisije 
zagotoviti okvirne smernice glede informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za 
poenostavitev, pojasnitev in pospešitev postopka priglasitve in odobritve.  

− Del I tega kontrolnega seznama se nanaša na priglasitev shem pomoči po tem, ko se je 
zgodila naravna nesreča. 

− Del II tega seznama se nanaša na priglasitev „predhodnih“ shem za nekatere vrste 
naravnih nesreč. Take sheme se predhodno priglasijo Komisiji in zagotavljajo splošen 
okvir za dodelitev pomoči za povrnitev škode, ki jo bo v prihodnosti povzročila ena vrsta 
ali več določenih vrst naravnih nesreč. V primeru naravne nesreče, ki je zajeta v 
predhodni shemi, nadaljnje posamezne priglasitve niso potrebne. Vendar predhodna 
shema zajema obveznost naknadnega poročanja v zvezi z dogodkom, ki državo članico 
zavezuje, da Komisijo obvesti o natančni uporabi sheme v primeru določenega dogodka. 
Predhodne sheme je mogoče vzpostaviti za naravne nesreče iz konsolidirane pretekle 
prakse Komisije (npr. za potrese, snežne plazove, zemeljske plazove in poplave). 

− Del III tega kontrolnega seznama se nanaša na informacije, zahtevane pri naknadnem 
poročanju o pomoči, dodeljeni v okviru predhodne sheme. 

Kontrolni seznam ni obvezen, vendar ga lahko države članice uporabijo kot pomoč pri 
pripravi priglasitev.1 Države članice morajo upoštevati običajen postopek priglasitve (in prek 
SANI – sistema za priglasitev državne pomoči– predložiti ustrezne obrazce za priglasitev2, 

                                                 
1 Ta dokument o smernicah je delovni dokument služb Evropske komisije, pripravljen v informativne 

namene. Ne predstavlja uradnega stališča Komisije o tem vprašanju niti ga ne anticipira. Dokument ni 
pravno zavezujoč in ne vpliva na razlago določb Pogodbe v zvezi z državno pomočjo s strani Sodišča ali 
Splošnega sodišča Evropske unije. 

2 Splošni obrazec za priglasitev I, obrazec III.12.N (dodatni informativni list o pomoči za nadomestilo škode 
v kmetijski proizvodnji ali na sredstvih za kmetijsko proizvodnjo) za pomoč podjetjem, dejavnim v 
proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov s področja uporabe Priloge I k Pogodbi, ter obrazec 
III.14 (obrazec za dodatne informacije za priglasitev pomoči za ribištvo in ribogojstvo) za pomoč podjetjem 
v sektorju ribištva in ribogojstva. 
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določene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 794/2004), ki ga je mogoče dopolniti z informacijami 
na podlagi ustreznega dela tega kontrolnega seznama (del I ali del II).  
Za namene poročanja v zvezi z dogodki v okviru predhodnih shem so države članice pozvane 
k uporabi dela III tega seznama.3  

Poleg tega upoštevajte posebna pravila za pomoč za povrnitev škode, ki so jo naravne 
nesreče povzročile podjetjem, dejavnim v proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov s področja uporabe Priloge I k Pogodbi4, ter podjetjem v sektorju ribištva in 
ribogojstva5. 

*** 

DEL I – Priglasitev shem po tem, ko se je zgodila naravna nesreča 

Za države članice velja obveznost priglasitve shem pomoči za povrnitev škode, ki jo je v 
preteklosti povzročila določena naravna nesreča. V tem primeru morajo države članice 
upoštevati običajen postopek priglasitve (prek sistema SANI), pomoči pa ni mogoče dodeliti, 
dokler priglašene sheme ne odobri Komisija. 

Spodaj je na podlagi izkušenj iz preteklih odločitev Komisije navedenih več elementov, ki naj 
bi jih take priglasitve zajemale. Ta seznam je okviren in ga je treba prilagoditi lastnostim 
posameznih shem.  

1. Dejansko ozadje 

1.1. Vrsta dogodka 

Jasno opišite zadevno naravno nesrečo. Če je dogodkov več, jasno obrazložite njihovo 
medsebojno povezavo (npr. zelo močno deževje, ki je povečalo nivo rek ter povzročilo 
poplave, zaradi česar so nastali zemeljski plazovi, itd.). Pošljite vse ustrezne dokumente, 
zlasti vsa uradna poročila, iz katerih je razvidna teža dogodka. 

Kdaj se je zgodila nesreča? 

1.2. Določitev „naravne nesreče“ v državi članici 

Je dogodek v nacionalni zakonodaji določen kot naravna nesreča?6 Navedite, kdaj je bil 
določen kot tak, in predložite kopijo ustreznih dokumentov.  

Če obstaja sistem za opredelitev teže nesreč po stopnjah, pojasnite in naštejte objektivna 
merila, uporabljena pri oceni. 

Ali je dogodek določen kot „večja naravna nesreča“ v skladu s členom 2(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 2012/20027? 

                                                 
3 Tako poročanje v zvezi z dogodki je treba dojemati ločeno od poročanja v skladu s Prilogo 3 k Uredbi 

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). 

4 Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C 319, 
27.12.2006). 

5 Smernice za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo (UL C 84, 3.4.2008, 
str. 10). 

6 Upoštevajte, da določitev v okviru nacionalne zakonodaje Komisije na tej stopnji ne zavezuje k analizi 
(Komisija določi dogodek za „naravno nesrečo“, za katero se uporablja člen 107(2)(b) PDEU, na podlagi 
svoje prakse in ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije). 
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Ali je bila Solidarnostnemu skladu Evropske unije (ki ga upravlja Generalni direktorat 
Evropske komisije za regionalno in mestno politiko) predložena vloga za pomoč? Kakšen je 
status vloge/kako je bila vloga razrešena? 

Navedite, katera vrsta meteoroloških podatkov ali poročil se je upoštevala (npr. padavine v 
mm/m², grafi, fotografije itd.). Po možnosti bi morala biti vir teh podatkov nacionalna 
meteorološka agencija ali drug priznan pristojni organ. 

Če se je taka naravna nesreča (ali podoben dogodek, ki ne velja za naravno nesrečo) v istih 
regijah v preteklih letih zgodila več kot enkrat, jo primerjajte s preteklimi pojavitvami in 
ocenite težo posameznega dogodka. 

1.3. Geografski obseg sheme 

Jasno opredelite geografski obseg sheme (nacionalna, regionalna raven). Kako in na kakšni 
podlagi je bil določen ta geografski obseg? 

Predložite podroben seznam regij ali občin, ki so jih prizadele nesreče, v katerem je po 
možnosti uporabljena ista klasifikacija kart regionalne pomoči (ravni NUTS 2 in NUTS 3).  

Pri tem so uporabne naslednje informacije: prizadeto prebivalstvo (tudi kot odstotek celotnega 
prebivalstva prizadete države/območja), vrste prizadetih gospodarskih dejavnosti, 
gospodarska teža prizadetih regij pri nacionalnem BDP in karte, ki prikazujejo prizadete 
regije. 

Ali je nesreča čezmejna (ali je bila razglašena kot naravna nesreča tudi v sosednjih državah)?  

1.4. Raven škode 

Ocenite raven škode, ki jo je povzročila naravna nesreča. Kako in na kakšni podlagi je bila 
določena ta raven? 

2. Pravna podlaga 

2.1. Splošna pravna podlaga 

Navedite, ali obstaja splošna pravna podlaga, tj. splošna zakonodaja o ukrepanju v primeru 
naravnih nesreč. Predložite kopijo ustreznih dokumentov. 

2.2. Posebna pravna podlaga  

Navedite, ali obstaja posebna pravna podlaga, tj. izvedbena uredba splošnega prava, podroben 
program, ki določa metodo izračuna škode, itd. Predložite kopijo ustreznih dokumentov. 

Navedite, ali je bila pravna podlaga sprejeta na nacionalni ali regionalni ravni. 

3. Upravičenci 

3.1. Vrsta upravičencev 

Če so do pomoči v okviru sheme upravičeni tudi posamezniki, ki se ne ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo, jasno ločite pogoje, ki veljajo zanje, od pogojev za podjetja ali 
posameznike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Pomoč posameznikom (npr. evakuiranim 
družinam) ob odsotnosti gospodarske dejavnosti ne pomeni državne pomoči v smislu 
člena 107(1) PDEU. 
                                                                                                                                                         
7 Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske 

unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3). 
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Ali ukrep zajema velika podjetja? MSP? Mikropodjetja? 

Ali obstajajo posebni pogoji za MSP ali druge vrste upravičencev? 

3.2. Izbira upravičencev 

Kako so izbrani upravičenci (npr. na podlagi vloge za pomoč, ki jo je treba predložiti v 
predpisanem roku po tem, ko se je zgodila nesreča, itd.)?  

Ali je plačilo zagotovljeno vsem upravičencem, ki predložijo vloge? Katera merila se 
uporabljajo v nasprotnem primeru, kadar je vlog več, kot je na voljo proračuna: prvi pride, 
prvi dobi; ustrezno zmanjšanje pri vseh upravičencih za vključitev novih prosilcev; drugo? 

3.3. Število upravičencev 

Navedite predvideno število upravičencev. Če je mogoče, predložite informacije o številu 
upravičencev po posamezni vrsti in po prizadeti regiji (npr. v regiji A: 10 velikih podjetij, 
15 MSP in 20 mikropodjetij).  

Kadar izčrpen seznam upravičencev ob priglasitvi ni na voljo ali se število upravičencev 
močno spremeni, bi bilo treba podroben seznam predložiti Komisiji takoj, ko je to mogoče, v 
časovnem okviru iz priglasitve in najpozneje ob predložitvi letnega poročila.  

3.4. Sektorski obseg sheme 

Jasno navedite, za katere sektorje se shema uporablja (podjetja, dejavna v vseh gospodarskih 
sektorjih, podjetja, omejena na nekatere sektorje, ali podjetja, ki ne delujejo v nekaterih 
sektorjih?).  

Navedite, ali ob upoštevanju posebnih pravil, ki se uporabljajo za podjetja v sektorju ribištva 
in ribogojstva ter podjetja, dejavna v proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov s 
področja uporabe Priloge I k Pogodbi, sedanja shema zajema te sektorje ali je posamezna 
shema, ki zajema en ali oba navedena sektorja, bila ali bo posebej priglašena Komisiji. 

Ali se v primeru izključitve nekaterih sektorjev načrtuje sprejetje sektorske sheme?  

4. Zamude pri priglasitvi in trajanje 
Obstajati mora vzročna zveza med škodo in naravno nesrečo. To je laže dokazati, če se pomoč 
priglasi v „razumnem“ roku po tem, ko se je zgodila nesreča.8 

Zagotovite obstoj „določbe o mirovanju“, ki jasno opredeljuje, da pomoči ne bodo dodeljene, 
dokler priglašene sheme ne odobri Komisija.  

Do kdaj lahko upravičenci zaprosijo za povračilo škode, ki jo je povzročila določena naravna 
nesreča? 

Do kdaj se lahko dodeli pomoč v okviru priglašene sheme? V zvezi s tem upoštevajte, da 
Komisija odobri le sheme z omejenim trajanjem.9 

                                                 
8 Npr. če ni ustrezne utemeljitve, Komisija pri pomoči v kmetijskem sektorju ne bo odobrila predlogov za 

pomoč, ki so predloženi več kot tri leta po dogodku (točka 119 Smernic Skupnosti o državni pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013); pri pomoči v sektorju ribištva in ribogojstva pa se mora 
ukrep pomoči sporočiti Komisiji v enem letu od dogodka, na katerega se nanaša (točka 4.4 Smernic za 
preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo). 

9 Do največ šest let za pomoč v proizvodnemu sektorju in drugih sektorjih (glej tudi člen 4(2)(b) Uredbe 
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, kakor je bila spremenjena) 
ter točko 7.2 Splošnega obrazca za priglasitev dela I, priloženega k tej Uredbi); do največ sedem let za 
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Do kdaj lahko upravičenci prejmejo plačilo pomoči, dodeljene v okviru priglašene sheme?10 

5. Proračun in financiranje 
Jasno navedite predvideni skupni proračun sheme ter njegovo predvideno razčlenitev po letih 
(za sheme, daljše od 1 leta) in po obrokih (ob morebitnem plačilu po obrokih). 

Če na tej točki preverjanja škode proračun še ni popolnoma določen, bi bilo treba 
razpoložljive podatke predložiti takoj, ko je to mogoče, v razumnem časovnem okviru in 
najpozneje ob predložitvi letnega poročila.  

Opredelite način financiranja pomoči. Če se pomoč ne financira iz splošnega proračuna 
države/regije/občine, pojasnite način njenega financiranja. 

Ali bo shema sofinancirana iz strukturnih skladov/Kohezijskega sklada?   
Če je odgovor pritrdilen, potrdite, da bodo upoštevani predpisi, ki se uporabljajo za te sklade, 
zlasti določbe iz Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 („splošna uredba o strukturnih skladih“). 

Ali bo shema sofinancirana iz Solidarnostnega sklada Evropske unije?   
Če je odgovor pritrdilen, potrdite, da bodo za to nesrečo upoštevani predpisi, ki se uporabljajo 
za ta sklad, zlasti določbe iz Uredbe Sveta (ES) št. 2012/200211 o ustanoviti Solidarnostnega 
sklada Evropske unije in določbe iz sklepa o dodelitvi pomoči iz Solidarnostnega sklada 
Evropske unije. 

6. Upravičeni stroški 

6.1. Vrste škode, zajete v pomoči  

Obstajati mora vzročna zveza med škodo in naravno nesrečo. Kako se bo preverilo, ali je 
škodo povzročila samo nesreča? Pošljite vse ustrezne dokumente, zlasti vsa uradna poročila. 

Jasno opredelite vrsto škode, zajete v pomoči. Primeri: poškodovani stroji in oprema, 
poškodovane zgradbe (razlikovati je treba med zgradbami za gospodarsko in stanovanjsko 
uporabo), poškodovana infrastruktura, poškodovana vozila (registrirane premičnine), 
poškodovane neregistrirane premičnine (npr. pohištvo), poškodovane zaloge, nedokončani 
proizvodi, proizvodi in trgovsko blago, škoda zaradi izpada dohodka, škoda zaradi prekinitve 
poslovanja itd. 

Ali so nekatere vrste škode izrecno izključene? 

6.2. Metoda izračuna za določitev škode 

Predložite podrobno metodologijo za vsako vrsto škode.  

Primeri: 

− za poškodovane stroje in opremo: prilagojena nabavnovrednostna metoda 

− za poškodovane zaloge, dokončano blago itd.: na podlagi računovodskih listin, ki 
dokazujejo njihov obstoj v času nastanka škode, 

                                                                                                                                                         
pomoč v kmetijskem sektorju (v skladu z oddelkom VIII.B Smernic Skupnosti o državni pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013). 

10 Npr. če ni ustrezne utemeljitve, Komisija pri pomoči v kmetijskemu sektorju ne bo odobrila predlogov za 
pomoč, ki jo je treba izplačati več kot štiri leta po dogodku (točka V.B.1 Smernic Skupnosti o državni 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013). 

11 Glej opombo 5. 



 6

− za škodo zaradi izpada dohodka: povprečni prihodki pred obrestmi in davki, 
amortizacijo in stroški dela na podlagi izkazov poslovnega izida, pomnoženi s 
številom dni prekinjenega poslovanja. 

Navedite način preverjanja škode (neodvisni strokovnjak, samoocena škode do določenega 
zneska itd.) za posamezne upravičence. 

Se pri oceni škode in upravičenih stroškov upošteva amortizacija materialnih dobrin? 

Če škode ni mogoče odpraviti, opišite, pod katerimi pogoji shema zajema zamenjavo (nakup 
nove opreme ali gradnjo nove infrastrukture in zgradb itd.). 

Ali obstajajo omejitve (npr. najmanjši ali največji dovoljeni znesek škode, upravičencu se 
lahko odobri povračilo samo za eno vrsto škode, posebna kombinacija nekaterih vrst škode ni 
dovoljena itd.)? 

Kako bo izključena možnost previsokega nadomestila? Podrobno pojasnite mehanizem za 
zagotavljanje, da škoda, ki jo je neposredno povzročila nesreča, ne bo pokrita več kot 100-
odstotno (npr. odbitek plačil zavarovalne premije).  

7. Oblika in znesek pomoči 
Navedite, v kakšni obliki bo pomoč na voljo upravičencu. Primeri: neposredna nepovratna 
sredstva, povratna sredstva, ugodno posojilo (vključno s podrobnostmi o tem, kako je posojilo 
zavarovano), subvencioniranje obresti, davčna ugodnost (opredelite davčno olajšavo, 
zmanjšanje davčne osnove, zmanjšanje davčne stopnje, odlog plačila davkov in drugo), 
zmanjšanje prispevkov za socialno varnost (ali sprejetje poznejših plačil takih prispevkov), 
odpis dolga, jamstvo (med drugim vključno z informacijami o posojilu in drugih finančnih 
transakcijah, ki jih zajema jamstvo, zahtevanim zavarovanjem in višino premije, ki jo je treba 
plačati). 

Pri nepreglednih oblikah pomoči (ki niso neposredna nepovratna sredstva) navedite način 
izračuna bruto ekvivalenta dotacije.  

V zvezi z vsakim instrumentom pomoči navedite podroben opis njegovih pravil in pogojev za 
uporabo, pri čemer vključite zlasti intenzivnost pomoči, njeno davčno obravnavo ter ali se 
pomoč dodeli samodejno, ko so izpolnjena nekatera objektivna merila (v tem primeru 
navedite ta merila), ali pa gre za element diskrecijske pravice organa, ki dodeli pomoč. 

Ali shema dovoljuje izbiro in/ali kombinacijo različnih oblik pomoči (na podlagi nekaterih 
meril ali v njihovi odsotnosti)? Pojasnite. 

Ali je v shemi določen najvišji znesek pomoči na upravičenca? 

8. Intenzivnost pomoči in kumulacija 
Intenzivnost pomoči je izražena v odstotkih (znesek pomoči deljeno z upravičenimi stroški). 
Pojasnite morebitne razlike v intenzivnosti pomoči (npr. za zavarovano in nezavarovano 
premoženje, za različne vrste upravičenih stroškov, za različne oblike pomoči, za različne 
vrste škode, za različne vrste upravičencev itd.). 

Ali se pomoč lahko kumulira s pomočjo iz druge lokalne, regionalne ali nacionalne sheme ali 
sheme EU za pokritje istih upravičenih stroškov za isti namen/različne namene? S podporo de 
minimis? S plačili zavarovalne premije? S sredstvi iz drugih virov? 

Jasno obrazložite, ali priglašena shema omogoča kumuliranje pomoči, ki naj bi se dodelila, z 
drugo pomočjo ali nadomestilom, prejetim iz drugih virov.  
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Nadomestilo se izračuna na ravni posameznega upravičenca. Skupno nadomestilo, vključno s 
pomočjo, dodeljeno v okviru sheme, plačili zavarovalne premije in drugo podporo, ne sme 
presegati 100 % stroškov škode, ki jo je povzročila naravna nesreča. 

9. Organ za dodelitev pomoči in upravljanje sheme 
Navedite organ za dodelitev pomoči (ta se lahko razlikuje glede na obliko pomoči). 

Navedite ravni/organe, odgovorne za upravljanje sheme.  

Ali so bili ustanovljeni posebni organi za upravljanje sheme (npr. regionalne komisije itd.)? 
Če je odgovor pritrdilen, pojasnite njihovo sestavo, pooblastila, pristojnosti itd. 

Pojasnite osnovne zahteve v zvezi z vlogami za pomoč (roki za predložitev vlog, posebni 
obrazci za vloge itd.).  

Katere dokaze morajo predložiti upravičenci (računi, poročila o gradbenih inšpekcijskih 
pregledih, naročilnice za material itd.)? Kdo bo zbral in ocenil dokaze (neodvisni 
strokovnjaki, posebne komisije, samoocena škode do določenega zneska itd.)? 

Navedite, kateri organ je odgovoren za plačila. Če je organov več, pojasnite njihovo 
medsebojno delovanje in zlasti, kako se bo zagotovila identifikacija vseh plačil ter preprečilo, 
da bi kumulacija povzročila izplačevanje previsokih nadomestil. 

*** 

DEL II – Priglasitev predhodnih shem za določene vrste naravnih nesreč 

Države članice lahko priglasijo splošen okvir pomoči za povrnitev škode, ki jo bo v 
prihodnosti povzročila ena vrsta ali več določenih vrst naravnih nesreč, pri čemer jim ni treba 
posebej priglasiti pomoči, dodeljenih za posamezne dogodke. Take predhodne sheme je 
mogoče vzpostaviti za naravne nesreče iz konsolidirane pretekle prakse Komisije (npr. za 
potrese, snežne plazove, zemeljske plazove in poplave). Zajemati morajo obveznost 
naknadnega poročanja, ki državo članico zavezuje, da Komisijo obvesti o natančni uporabi 
sheme v primeru določenega dogodka. 

Spodaj je naštetih več elementov, ki se pojavljajo v pretekli praksi Komisije in za katere se 
pričakuje, da bodo vključeni v predhodne priglasitve. Ta seznam je okviren in ga je mogoče 
prilagoditi lastnostim posameznih shem. 

1. Dejansko ozadje 

1.1. Vrsta dogodka 

Jasno opredelite vrsto naravnih nesreč, ki jih zajema priglašena shema. 

1.2. Določitev „naravne nesreče“ v državi članici 

Opredelite formalna merila za določitev dogodka kot naravne nesreče (nacionalni sistemi, 
usklajenost z opredelitvijo „večje naravne nesreče“ v skladu s členom 2(1) Uredbe Sveta (ES) 
št. 2012/200212 in drugo). 

                                                 
12 Glej opombo 5. 
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Pojasnite, katere ravni odločanja so zajete (npr. predsedniška uredba, ministrska odločba, 
sklep regionalnih ali lokalnih organov). 

Navedite, katera vrsta meteoroloških podatkov ali poročil se bo upoštevala (npr. padavine v 
mm/m², grafi, fotografije itd.). Po možnosti bi morala biti vir teh podatkov nacionalna 
meteorološka agencija ali drug priznan pristojni organ. 

Če obstaja sistem za opredelitev teže nesreč po stopnjah, pojasnite in naštejte objektivna 
merila, uporabljena pri oceni. 

1.3. Geografski obseg sheme 

Jasno opredelite geografski obseg sheme (regionalna, nacionalna raven). Kako in na kakšni 
podlagi je bil določen ta geografski obseg? 

2. Pravna podlaga 

2.1. Splošna pravna podlaga 

Navedite, ali obstaja splošna pravna podlaga, tj. splošna zakonodaja o ukrepanju v primeru 
naravnih nesreč. Predložite kopijo ustreznih dokumentov. 

2.2. Posebna pravna podlaga  

Navedite, ali obstaja posebna pravna podlaga, tj. izvedbena uredba splošnega prava, podroben 
program, ki določa metodo izračuna škode, itd. 

Navedite, ali je bila pravna podlaga sprejeta na nacionalni ali regionalni ravni. Predložite 
kopijo ustreznih dokumentov. 

3. Upravičenci 

3.1. Vrsta upravičencev 

Če so do pomoči v okviru sheme upravičeni tudi posamezniki, ki se ne ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo, jasno ločite pogoje, ki veljajo zanje, od pogojev za podjetja ali 
posameznike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Pomoč posameznikom (npr. evakuiranim 
družinam) ob odsotnosti gospodarske dejavnosti ne pomeni državne pomoči v smislu 
člena 107(1) PDEU. 

Ali ukrep zajema velika podjetja? MSP? Mikropodjetja? 

Ali obstajajo posebni pogoji za MSP ali druge vrste upravičencev? 

3.2. Izbira upravičencev 

Kako bodo izbrani upravičenci (npr. na podlagi vloge za pomoč, ki jo je treba predložiti v 
predpisanem roku po tem, ko se je zgodila nesreča, itd.)? 

Kako bodo izbrani upravičenci, če proračun ni dovolj velik? 

3.3. Število upravičencev 

Če je mogoče, navedite predvideno število upravičencev. 
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3.4. Sektorski obseg sheme 

Jasno navedite, za katere sektorje se shema uporablja (podjetja, dejavna v vseh gospodarskih 
sektorjih, podjetja, omejena na nekatere sektorje, ali podjetja, ki ne delujejo v nekaterih 
sektorjih?).  

Navedite, ali ob upoštevanju posebnih pravil, ki se uporabljajo za podjetja v sektorju ribištva 
in ribogojstva ter podjetja, dejavna v proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov s 
področja uporabe Priloge I k Pogodbi, sedanja shema zajema te sektorje ali je posamezna 
shema, ki zajema en ali oba navedena sektorja, bila ali bo posebej priglašena Komisiji. 

Ali se v primeru izključitve nekaterih sektorjev načrtuje sprejetje sektorske sheme?  

4. Trajanje 
Obstajati mora vzročna zveza med škodo in naravno nesrečo. To je laže dokazati, če se pomoč 
priglasi v „razumnem“ roku po tem, ko se je zgodila nesreča.13 

Do kdaj lahko upravičenci zaprosijo za povračilo škode, ki jo je povzročila določena naravna 
nesreča? 

Do kdaj se lahko dodeli pomoč v okviru priglašene sheme? V zvezi s tem upoštevajte, da 
Komisija odobri le sheme z omejenim trajanjem.14 

Do kdaj lahko upravičenci prejmejo plačilo pomoči, dodeljene v okviru priglašene sheme?15 

5. Proračun in financiranje 
Če je to mogoče, navedite okvirno zgornjo mejo dodeljenega skupnega proračuna ter po vrsti 
upravičenca, vrsti škode ali instrumentu pomoči. 

Ali obstaja zgornja meja pomoči na upravičenca? 

Ali je plačilo zagotovljeno vsem upravičencem, ki predložijo vloge? Katera merila za 
dodelitev se uporabljajo v nasprotnem primeru, kadar je vlog več, kot je na voljo proračuna: 
prvi pride, prvi dobi; ustrezno zmanjšanje pri vseh upravičencih za vključitev novih prosilcev; 
drugo? 

Opredelite način financiranja pomoči. Če se pomoč ne financira iz splošnega proračuna 
države/regije/občine, pojasnite način njenega financiranja. 

Ali je predvideno sofinanciranje iz strukturnih skladov/Kohezijskega sklada?   
Če je odgovor pritrdilen, potrdite, da bodo upoštevani predpisi, ki se uporabljajo za te sklade, 
zlasti določbe iz Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 („splošna uredba o strukturnih skladih“). 

                                                 
13 Npr. če ni ustrezne utemeljitve, Komisija pri pomoči v kmetijskem sektorju ne bo odobrila predlogov za 

pomoč, ki so predloženi več kot tri leta po dogodku (točka 119 Smernic Skupnosti o državni pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013); pri pomoči v sektorju ribištva in ribogojstva pa se mora 
ukrep pomoči sporočiti Komisiji v enem letu od dogodka, na katerega se nanaša (točka 4.4 Smernic za 
preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo). 

14 Do največ šest let za pomoč v proizvodnemu sektorju in drugih sektorjih (glej tudi člen 4(2)(b) Uredbe 
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, kakor je bila spremenjena) 
ter točko 7.2 Splošnega obrazca za priglasitev dela I, priloženega k tej Uredbi); do največ sedem let za 
pomoč v kmetijskem sektorju (v skladu z oddelkom VIII.B Smernic Skupnosti o državni pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013). 

15 Npr. če ni ustrezne utemeljitve, Komisija pri pomoči v kmetijskemu sektorju ne bo odobrila predlogov za 
pomoč, ki jo je treba izplačati več kot štiri leta po dogodku (točka V.B.1 Smernic Skupnosti o državni 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013). 
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Ali je predvideno sofinanciranje iz Solidarnostnega sklada Evropske unije?   
Če je odgovor pritrdilen, potrdite, da bodo za to nesrečo upoštevani predpisi, ki se uporabljajo 
za ta sklad, zlasti določbe iz Uredbe Sveta (ES) št. 2012/200216 o ustanoviti Solidarnostnega 
sklada Evropske unije in določbe iz sklepa o dodelitvi pomoči iz Solidarnostnega sklada 
Evropske unije. 

6. Upravičeni stroški 

6.1. Vrste škode, zajete v pomoči  

Obstajati mora vzročna zveza med škodo in naravno nesrečo. Kako se bo preverilo, ali je 
škodo povzročila samo nesreča? Pošljite vse ustrezne dokumente, zlasti vsa uradna poročila. 

Jasno opredelite vrsto škode, zajete v priglašeni shemi. Primeri: poškodovani stroji in oprema, 
poškodovane zgradbe (razlikovati je treba med zgradbami za gospodarsko in stanovanjsko 
uporabo), poškodovana infrastruktura, poškodovana vozila (registrirane premičnine), 
poškodovane neregistrirane premičnine (npr. pohištvo), poškodovane zaloge, nedokončani 
proizvodi, proizvodi in trgovsko blago, škoda zaradi izpada dohodka, škoda zaradi prekinitve 
poslovanja itd. 

Ali so nekatere vrste škode izrecno izključene? 

6.2. Metoda izračuna za določitev škode 

Predložite podrobno metodologijo za vsako vrsto škode.  

Primeri: 

− za poškodovane stroje in opremo: prilagojena nabavnovrednostna metoda 

− za poškodovane zaloge, dokončano blago itd.: na podlagi računovodskih listin, ki 
dokazujejo njihov obstoj v času nastanka škode, 

− za škodo zaradi izpada dohodka: povprečni prihodki pred obrestmi in davki, 
amortizacijo in stroški dela na podlagi izkazov poslovnega izida, pomnoženi s 
številom dni prekinjenega poslovanja. 

Navedite način preverjanja škode (neodvisni strokovnjak, samoocena škode do določenega 
zneska itd.) za posamezne upravičence. 

Se pri oceni škode in upravičenih stroškov upošteva amortizacija materialnih dobrin? 

Če škode ni mogoče odpraviti, opišite, pod katerimi pogoji shema zajema zamenjavo (nakup 
nove opreme ali gradnjo nove infrastrukture in zgradb itd.). 

Ali obstajajo omejitve (npr. najmanjši ali največji dovoljeni znesek škode, upravičencu se 
lahko odobri povračilo samo za eno vrsto škode, posebna kombinacija nekaterih vrst škode ni 
dovoljena itd.)? 

Kako bo izključena možnost previsokega nadomestila? Podrobno pojasnite mehanizem za 
zagotavljanje, da škoda, ki jo je neposredno povzročila nesreča, ne bo pokrita več kot 100-
odstotno (npr. odbitek plačil zavarovalne premije).  

7. Oblika in znesek pomoči 
Navedite, v kakšni obliki bo pomoč na voljo upravičencu. Primeri: neposredna nepovratna 
sredstva, povratna sredstva, ugodno posojilo (vključno s podrobnostmi o tem, kako je posojilo 
                                                 
16 Glej opombo 5. 
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zavarovano), subvencioniranje obresti, davčna ugodnost (opredelite davčno olajšavo, 
zmanjšanje davčne osnove, zmanjšanje davčne stopnje, odlog plačila davkov in drugo), 
zmanjšanje prispevkov za socialno varnost (ali sprejetje poznejših plačil takih prispevkov), 
odpis dolga, jamstvo (med drugim vključno z informacijami o posojilu in drugih finančnih 
transakcijah, ki jih zajema jamstvo, zahtevanim zavarovanjem in višino premije, ki jo je treba 
plačati). 

Pri nepreglednih oblikah pomoči (ki niso neposredna nepovratna sredstva) navedite način 
izračuna bruto ekvivalenta dotacije. 

V zvezi z vsakim instrumentom pomoči navedite podroben opis njegovih pravil in pogojev za 
uporabo, pri čemer vključite zlasti intenzivnost pomoči, njeno davčno obravnavo ter ali se 
pomoč dodeli samodejno, ko so izpolnjena nekatera objektivna merila (v tem primeru 
navedite ta merila), ali pa gre za element diskrecijske pravice organa, ki dodeli pomoč. 

Ali shema dovoljuje izbiro in/ali kombinacijo različnih oblik pomoči (na podlagi nekaterih 
meril ali v njihovi odsotnosti)? Pojasnite. 

Ali je v shemi določen najvišji znesek pomoči na upravičenca? 

8. Intenzivnost pomoči in kumulacija 
Intenzivnost pomoči je izražena v odstotkih (znesek pomoči deljeno z upravičenimi stroški). 
Pojasnite morebitne razlike v intenzivnosti pomoči (npr. za zavarovano in nezavarovano 
premoženje, za različne vrste upravičenih stroškov, za različne oblike pomoči, za različne 
vrste škode, za različne vrste upravičencev itd.). 

Ali se pomoč lahko kumulira s pomočjo iz druge lokalne, regionalne ali nacionalne sheme ali 
sheme EU za pokritje istih upravičenih stroškov za isti namen/različne namene? S podporo de 
minimis? S plačili zavarovalne premije? S sredstvi iz drugih virov? 

Jasno obrazložite, ali priglašena shema omogoča kumuliranje pomoči, ki naj bi se dodelila, z 
drugo pomočjo ali nadomestilom, prejetim iz drugih virov.  

Nadomestilo se izračuna na ravni posameznega upravičenca. Skupno nadomestilo, vključno s 
pomočjo, dodeljeno v okviru sheme, plačili zavarovalne premije in drugo podporo, ne sme 
presegati 100 % stroškov škode, ki jo je povzročila naravna nesreča. 

9. Organ za dodelitev pomoči in upravljanje sheme 
Navedite organ za dodelitev pomoči (ta se lahko razlikuje glede na obliko pomoči). 

Navedite ravni/organe, odgovorne za upravljanje sheme.  

Ali so bili ustanovljeni posebni organi za upravljanje sheme (npr. regionalne komisije itd.)? 
Če je odgovor pritrdilen, pojasnite njihovo sestavo, pooblastila, pristojnosti itd. 

Pojasnite osnovne zahteve v zvezi z vlogami za pomoč.  

Katere dokaze morajo predložiti upravičenci (računi, poročila o gradbenih inšpekcijskih 
pregledih, naročilnice za material itd.)? Kdo bo zbral in ocenil dokaze (neodvisni 
strokovnjaki, posebne komisije, samoocena škode do določenega zneska itd.)? 

Navedite, kateri organ je odgovoren za plačila. Če je organov več, pojasnite njihovo 
medsebojno delovanje in zlasti, kako se bo zagotovila identifikacija vseh plačil ter preprečilo, 
da bi kumulacija povzročila izplačevanje previsokih nadomestil. 
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10. Naknadno poročanje v zvezi z dogodkom 
Podrobno razložite, kako bodo države članice po tem, ko se je zgodila določena naravna 
nesreča, predložile informacije v zvezi z naknadnim poročanjem Komisiji, ter predložite 
predvideni časovni razpored poročanja (npr. dejanske informacije o določeni nesreči; 
podrobnejše informacije o upravičencih, raven škode in načrtovana pomoč).  

*** 

DEL III – Naknadno poročanje v zvezi z dogodki za spremljanje pomoči, dodeljene v 
okviru predhodne sheme 

Ta del kontrolnega seznama se nanaša na informacije, ki jih je treba predložiti Komisiji v 
okviru naknadnega poročanja v zvezi z dogodki o pomoči za določeno naravno nesrečo, ki je 
bila dodeljena v okviru obstoječe predhodne sheme17. Države članice morajo utemeljiti 
uvrstitev dogodka med vrste nesreč, odobrene v okviru predhodne sheme. 

Pomoč se lahko pravno dodeli in nemudoma izplača, saj je Komisija ukrep odobrila skupaj z 
odobritvijo predhodne sheme. Če bi se na podlagi poročanja (v skladu z delom III tega 
kontrolnega seznama in s Prilogo 3 k Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004) ali drugih virov 
informacij izkazalo, da pogoji iz predhodne sheme niso bili upoštevani in da je bila pomoč 
dodeljena protipravno, Komisija brez odlašanja preveri navedene informacije zaradi 
morebitnega vračila v skladu s členi 10–16 postopkovne uredbe18.  

1. Dejansko ozadje 

1.1. Vrsta dogodka 

Jasno opišite zadevno naravno nesrečo. Če je dogodkov več, jasno obrazložite njihovo 
medsebojno povezavo (npr. zelo močno deževje, ki je povečalo nivo rek ter povzročilo 
poplave, zaradi česar so nastali zemeljski plazovi, itd.).  

Kdaj se je zgodila nesreča? 

1.2. Geografski obseg sheme 

Jasno opredelite geografski obseg sheme (nacionalna, regionalna raven). Kako in na kakšni 
podlagi je bil določen ta geografski obseg? 

Predložite podroben seznam regij ali občin, ki so jih prizadele nesreče, v katerem je po 
možnosti uporabljena ista klasifikacija kart regionalne pomoči (ravni NUTS 2 in NUTS 3).  

Pri tem so uporabne naslednje informacije: prizadeto prebivalstvo (tudi kot odstotek celotnega 
prebivalstva prizadete države/območja), gospodarska teža prizadetih regij pri nacionalnem 
BDP in karte, ki prikazujejo prizadete regije. 

Ali je nesreča čezmejna (ali je bila razglašena kot nesreča tudi v sosednjih državah)?  

                                                 
17 Te določbe o poročanju se ločijo od splošnih obveznosti glede poročanja, določenih v 

Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004, saj je njihov namen drugačen (tj. zagotavljanje 
skladnosti s predhodno shemo pri prvih in zagotavljanje letnega poročanja o odhodki pri 
drugih). 

18 Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 
Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1). 
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1.3. Raven škode 

Navedite raven škode, ki jo je povzročila naravna nesreča. Kako in na kakšni podlagi je bila 
določena ta raven? 

2. Pravna podlaga 
Navedite, ali so bile poleg pravnih podlag, predloženih skupaj s priglasitvijo predhodne 
sheme, sprejete kakršne koli dodatne pravne podlage. Pojasnite povezave/razlike s predhodno 
shemo. 

3. Upravičenci 
Navedite, ali so bili glede na pogoje, omenjene v priglasitvi predhodne sheme, dodani 
oziroma spremenjeni kakršni koli pogoji za upravičence. 

Predložite informacije o številu upravičencev po posamezni vrsti in po prizadeti regiji (npr. v 
regiji A: 10 velikih podjetij, 15 MSP in 20 mikropodjetij) ali izčrpen seznam upravičencev, ki 
jim je bila dodeljena pomoč. 

4. Trajanje 
Do kdaj lahko upravičenci zaprosijo za povračilo škode, ki jo je povzročila določena naravna 
nesreča? 

Do kdaj lahko upravičenci prejemajo plačila pomoči, dodeljene za povrnitev škode, ki jo je 
povzročila določena nesreča? 

Če je predvideno plačilo v tranšah, predložite časovni razpored in proračun posameznih tranš. 

5. Proračun in financiranje 
Jasno navedite skupni proračun, dodeljen za povrnitev škode, ki jo je povzročila naravna 
nesreča, zajeta v poročilu. 

*** 


