
  
PRILOGA 3 
Obrazec 1: Prevzem in izplačilni predlog. 

 
S svojim podpisom potrjujem: 
- realizacijo del s seznama; 
- da sem seznanjen, da bom v primeru, ko delo ni opravljeno v skladu s prevzemom in izplačilom, 
neupravičeno izplačano vsoto s pripadajočimi zamudnimi obrestmi vrnil v proračun Republike Slovenije; 
- da za isto delo nisem in ne bom prejel sredstev iz drugih virov. 
 
Za nosilce in člane kmetijskega gospodinjstva in pravne osebe: 
 
IZJAVA O IZPLAČILU SREDSTEV PO PRAVILU "DE MINIMIS" 
 
S podpisom te izjave izjavljam, da v tekočem letu in zadnjih dveh letih skupaj kmetijsko gospodarstvo 
navedene KMG-MID oziroma navedena pravna oseba ne bo prejelo-a sredstev pomoči na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v višini, ki bodo presegala 200.000 EUR (Uredba 1407/2013/EU), ne glede 
na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna RS, občine 
ali iz mednarodnih virov. V primeru, da bo ob preveritvi izplačil državnih pomoči pri Ministrstvu za 
finance RS ugotovljen presežek, izplačilo ne bo izvedeno. 
 
Sredstva iz izračuna, ki bodo izplačana po pravilu "DE MINIMIS", znašajo ________ €. 
 
 
 
 
Podpis lastnika oz. pooblaščenca gozda: ____________________ Datum: ___________________ 
 

 

                                     Št. dokumenta: 3408- 
                               Območna enota  

 

PREVZEM IN IZPLAČILNI PREDLOG 
  

Krajevna enota                    , revir  Lastništvo

Odločba 322-                       , izdana (datum) 
  
Zavod za gozdove Slovenije prevzema in obračunava aktivnosti lastnika gozda (ime in priimek, h.št. in kraj, 
poštna št. in pošta): 
Davčna številka lastnika gozda:  
  
Sredstva bodo nakazana: 
Transakcijski račun izvajalca del:  Zavezanec: (opredelitev statusa)
  
št. (zaporedna št. aktivnosti) Vrsta aktivnosti (naziv in šifra) Sof.    % K.O.     Parcela  Odsek  PF  
Plan (datum)  ha ur  € Prevzeto: (datum) 
Realizacija (datum) ha ur €  
  
Plan skupaj  ur €

  
Realizacija skupaj  ur €

 

Legenda 

PF (stopnja poudarjenosti funkcij): 1, 2, ali 3 

Zavezanec: (R - rezident, N - tujec, A - agrarna skupnost, 1 - ne plača dohodnine, 2 - plača dohodnino): R2, R1, N1, A1 

  Prevzem izdelal: 
 
 
 



 

Obrazec 2: Potrdilo o prejemu materialov - sadik. 

 

 

 

 

                                            Št. dokumenta: 322- 

                                     Območna enota  

 

 
POTRDILO O PREJEMU MATERIALOV - SADIK 

(vsi materiali so nabavljeni skladno z Zakonom o javnih naročilih) 

  

(Ime in priimek, naslov lastnika gozda)     potrjujem prejem naslednjih materialov, ki sem jih prejel(a) skladno s 
Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, po odločbi ZGS številka: 322- 
 

  

Zap.št. Šifra materiala Naziv materiala Enota mere Količinamateriala 

1.     

2.     
 

Material izdal: Material prevzel: 

  

  

  

Kraj in datum: Podpis odgovorne strokovne osebe: 

  
žig ZGS 

  

  

SPRIČEVALO ZA SADILNI MATERIAL, DELE RASTLIN ALI PULJENK IN RPL 

  

Dobavitelj:  Reg. št. dobavitelja:  

  

Spričevalo o istovetnosti in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala 

Prejemnik: (Ime in priimek, naslov lastnika gozda)      

  

Odsek Parcela 
Domače ime 
latinsko ime 

Št. glavnega 
spričevala 

Dobaviteljev 
dokument drevesnice 

Količina Kategorija Izvor 
Provinienčno 
območje GRM 

Starost 
let 

          
 

Izjavljamo, da je navedeni gozdno reprodukcijski material ustrezne tržne kakovosti. 
  

Kraj in datum: Podpis odgovorne strokovne osebe: 
  

  

Rastlinski potni list: 

1. Rastlinski potni list ES 2. Koda države: 3. Odgovorni uradni organ: MKGP-FURS 4. Registrska št. dob.:   5. Št. partije: 

6. Botanično ime: 7. Količina: kos 8. Premeščanje v varovano obm.: 9. Nadomestni pot. list: 10. Poreklo uvoženih pošiljk: 
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