
PRILOGA 2 

1. IZJAVA VLAGATELJA O SPREJEMANJU POGOJEV 

Spodaj podpisani izjavljam, da: 

– sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o nadomestilu plačila priveza v 

ribiških pristaniščih zaradi COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok); 

– so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave 

prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

– za isto plovilo in za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem 

odloku, še nisem prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;  

– soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 

upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno 

tajnost; 

– sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku izvaja kot pomoč po pravilih Sporočila 

Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 

COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenega s Sporočilom 

Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo 

gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3), (v 

nadaljnjem besedilu: Začasni okvir); 

– sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že 

dodeljene pomoči v evidenci državnih pomoči za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi 

ministrstvo, pristojno za ribištvo; 

– sem seznanjen, da bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči 

v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne presega 120.000 eurov  

bruto – nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena 

navedena omejitev; 

– smo mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot 

pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je 

organizirano kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali ribič – 

fizična oseba, pri čemer se velikost prijavitelja določa v skladu s Prilogo I Uredbe 

Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 

združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije  

(UL C št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 

2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s 

podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s 

podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL C št. 215 z dne 

7. 7. 2020, str. 3); 

– nadomestila ne bom uporabil za dejavnosti iz točk (b), (d), (e), (f), (g), (i), (j) in (k) 

prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o 

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 

v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45); 

– bomo, če se poleg ribištva ukvarjamo še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, z 

ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovili ločenost dejavnosti ribištva 

od drugih gospodarskih dejavnosti, ki jih opravljamo, z namenom spoštovanja zgornjih 

mej pomoči za posamezne gospodarske dejavnosti v skladu z oddelkom 3.1 

Začasnega okvira. 
 

S podpisom soglašamo, da agencija preveri podatke iz te izjave; podatke, ki jih ne more 
preveriti iz uradnih evidenc, pa bomo na zahtevo agencije poslali sami. 
 
Datum: žig Podpis odgovorne 
 osebe vlagatelja: 



 

 

 

2. IZJAVA VLAGATELJA GLEDE VLOŽITVE VLOGE NA LOKALNO SKUPNOST ALI DRUG 
JAVNI ORGAN ZA ISTI NAMEN 

 

 

Spodaj podpisani ___________________________________________________ izjavljam za 

(ime in priimek upravičenca oz. pooblaščene osebe za zastopanje) 

 

 

_______________________________________________________________________, da 

(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca) 

 

SO/NISO (ustrezno obkrožite) bila mojemu podjetju odobrena oziroma izplačana javna sredstva 

lokalne skupnosti, Republike Slovenije ali Evropske unije za isti namen (obvezno izpolnite, če 

ste obkrožili »SO«: 

 

Naziv lokalne skupnosti ali drugega javnega organa, kamor sem vložil vlogo za 
nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19 
ali so mi bila odobrena oziroma izplačana javna sredstva lokalne skupnosti, 
Republike Slovenije ali Evropske unije za isti namen. 

Znesek 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Datum: žig Podpis odgovorne 
 osebe vlagatelja: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. IZJAVA VLAGATELJA, DA NI PODJETJE V TEŽAVAH* 

 
 
Spodaj podpisani ___________________________________________________ izjavljam za 

(ime in priimek upravičenca oz. pooblaščene osebe za zastopanje) 
 

 
_______________________________________________________________________, da 

(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca) 

 
31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v točki (5) 3. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37).*  
 
 
 
 
 
 
Datum: žig Podpis odgovorne 
 osebe vlagatelja: 
 
 
 
 
 
* V skladu s točko (5) 3. člena Uredbe 1388/2014/EU »podjetje v težavah“ pomeni podjetje, za katero velja vsaj ena od 
navedenih okoliščin: 

 v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (ki ni MSP, ki obstaja manj kot tri leta) – kadar je zaradi nakopičenih izgub 

izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od 

rezerv (in vseh drugih prvin, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni 

znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te določbe se »družba z omejeno 

odgovornostjo« nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta (17), »osnovni kapital« pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala; 

 v primeru družbe, v kateri vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (ki ni MSP, ki obstaja manj 

kot tri leta) – kadar je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico prikazanega kapitala v računovodski bilanci. 

Za namene te določbe se »družba, v kateri vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe« nanaša 

predvsem na vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU; 

 če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z notranjo zakonodajo izpolnjuje merila za 

uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo svojih upnikov; 

 če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč 

za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja. 

 


