
 

 

Priloga 2 
 

IZJAVA UPRAVIČENCA  

 

 

 

Podpisani _____________________________________izjavljam, da ____________________ 

               (ime in priimek ter naslov upravičenca ali položaj pooblaščene osebe za zastopanje)                             (ime upravičenca ali ime podjetja)  

 

1) spada med mala ali srednja podjetja, kakor jih opredeljuje priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 

800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 

trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 

z dne 9. 8. 2008, str. 3)
1
,  

 

2) označite vrsto podjetja:  

neodvisno (samostojno) 

partnersko in/ali povezano podjetje
2
, 

 

3) ne spada med podjetja v težavah
3
 v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 

reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2)
4
, 

 

4) dovoljujem izvajalcu zavarovanja, da ministrstvu pošlje podatke, navedene na zavarovalni 

pogodbi, 

 

5) za iste upravičene stroške, ki jih uveljavljam v vlogi, nisem prejel oziroma ne uveljavljam 

državnih pomoči, ki skupaj presegajo 50 % vrednosti teh stroškov. 

 

 

 

Kraj in datum: ______________________ Žig:    Podpis 

 
 

 

                                                      
1 Mala in srednja podjetja sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne 
presega 50 milijonov evrov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov. Za opredelitev 
velikosti podjetja v skladu z navedenim predpisom je treba upoštevati tudi podatke povezanih in 
partnerskih podjetij. 

 
2 Če je upravičenec partnersko podjetje in/ali povezano podjetje izpolni in priloži tudi »Izjavo o velikosti in 
povezanosti podjetja«, ki je objavljena na spletni strani ministrstva, delovna področja / zavarovanja v 
kmetijstvu in ribištvu (www.mko.gov.si). 
 
3
 Fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z vzrejo vodnih živali, morajo izpolnjevati le pogoj, da podjetje ni 

v težavah. 
 
4
 Smernice v 10. točki opredeljujejo, da je podjetje v težavah načeloma in ne glede na velikost v teh 

okoliščinah: 
– če je pri družbah z omejeno odgovornostjo izgubljena več kot polovica osnovnega kapitala in je bila v 
preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala,  
– če je pri družbah, v katerih je vsaj nekaj članov neomejeno odgovornih za dolg družbe, če je izguba 
dosegla več kot polovico njenega kapitala, prikazanega v računovodski evidenci podjetja, in je bila v 
preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala, ali 
– če upravičenec iz 3. člena te uredbe izpolnjuje merila za uvedbo katerega od postopkov zaradi 
insolventnosti iz 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 26/11,87/11 – ZPUOOD in 23/12 – odl. US). 

 

 

http://www.mko.gov.si/

