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ZADEVA: Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) je Vlada Republike 
Slovenije na .... seji .... sprejela

S K L E P: 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                   Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                     v. d. generalnega sekretarja
Sklep prejmejo: 

 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,

 ministrstva.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z 
obrazložitvijo razlogov:

/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
 mag. Polona Rifelj, državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,

 dr. Robert Drobnič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/



5. Kratek povzetek gradiva:
Dne 26. 2. 2022 je bila v Uradnem listu RS št. 27/22 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (v nadaljnjem besedilu: uredba). 

Besedilo uredbe je bilo treba popraviti, ker je bila ob večkratnem usklajevanju in uvedbi kratice MSP v 
tretjem odstavku 10. člena pomotoma izpuščena besedna zveza "in velika podjetja".

S tem bo omogočeno, da bodo na upravičenih območjih »a«, opredeljenih v uredbi, ki ureja karto 
regionalne pomoči, pomoč za začetne investicije prejela tudi velika podjetja. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih 

treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost 

podjetij

Gospodarski subjekti z državno pomočjo pridobijo konkurenčno 
prednost pred drugimi. Prejemniki državnih pomoči na področju 
regionalnega razvoja so vse pravne in fizične osebe, ki se 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na območju Republike 
Slovenije (mikro, mala in srednje velika podjetja). Z regionalno 
pomočjo še posebej pridobijo podjetja v kohezijski regiji 
vzhodna Slovenija, za katero veljajo ugodnejša pravila 
dodeljevanja regionalne pomoči. Negativnih vplivov ne 
predvidevamo, tudi ne z vidika izkrivljanja konkurence na trgu,
saj uredba določa, da mora biti vsaka državna pomoč na 
področju regionalnega razvoja v skladu s konkurenčnimi pravili, 
ki veljajo v EU.

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij.

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE



 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Datum objave: 

V razpravo so bili vključeni: 
/

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: DA
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER

Priloge:
– PRILOGA 1: PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVI UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH 

DRŽAVNIH POMOČI TER NAČINU UVELJAVLJANJA REGIONALNE SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
TER DAVČNIH OLAJŠAV ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE,

– PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV.



PRILOGA 1:

PREDLOG
EVA: 2022-2130-0012

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

1. člen

V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 
168/20, 121/21 in 27/22) se v 10. členu v tretjem odstavku v prvem stavku za kratico »MSP« doda 
besedilo "in velika podjetja.".

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2130-0012

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



PRILOGA 2: 

OBRAZLOŽITEV

Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

1. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izdajo Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje je Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem 
besedilu: zakon), ki v prvem odstavku 31. člena določa, da Vlada Republike Slovenije z uredbo določi 
merila in pogoje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, upoštevaje določila politike glede te pomoči 
v EU.

2. Obrazložitev razlogov za pripravo predloga Uredbe o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje

V postopku usklajevanja je bila v tretjem odstavku 10. člena uredbe pomotoma izpuščena besedna zveza 
»in velika podjetja«.  

3. Vsebinska obrazložitev predlaganih rešitev

Predlagana dopolnitev se nanaša na tretji odstavek 10. člena uredbe z besedno zvezo »in velika podjetja«, 
ki je bila med usklajevanjem pomotoma izpuščena. S tem bo omogočeno, da bodo na upravičenih 
območjih »a«, opredeljenih v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči, pomoč za začetne investicije 
prejela tudi velika podjetja. 
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