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Nadomestna izjava za dodelitev pomoči po pravilu «de minimis», skladno s 47. členom  

Uredbe predsednika republike št. 445 z dne 28. decembra 2000  

(Enotno besedilo zakonov in predpisov o upravni dokumentaciji) 

 

Podpisani/-a: 

RAZDELEK 1 - Informacije o vlagatelju 

Lastnik / zakoniti 
zastopnik podjetja  

Ime in priimek  Datum rojstva v Občini Pokr. 

    

Občina stalnega prebivališča Poštna št. ul. št. pokr. 

     

 

kot lastnik / zakoniti zastopnik podjetja: 

RAZDELEK 2 - Informacije o podjetju  

Podjetje  Ime / Naziv podjetja  Pravnoorganizacijska oblika  

  

Registrirani sedež  Občina Poštna št. ul. št. pokr. 

     

Informacije o 
podjetju 

Davčna številka Identifikacijska številka za DDV 

  

 

Na podlagi določb Javnega obvestila / Uredbe/ Razpisa (ta del izpolni javni organ) 

Razpis/Obvestilo   
Naslov: 

Številka in datum upravne odločbe o 
odobritvi 

Objavljena v Uradnem listu 
dežele 

………………………………..................
. 

Npr.: UPR št. … z dne …… št. ….. z dne  ……… 

 

Za odobritev pomoči po pravilu «de minimis» iz Uredbe Komisije (EU) št. ……../……. z dne …….., 
(objavljene v Uradnem listu Evropske unije L …../… z dne ………), 

V spoštovanju določb spodaj navedenih Uredb Komisije: 

- Uredba št. 1407/2013 de minimis (splošna) 

- Uredba št. 1408/2013 de minimis v kmetijskem sektorju 

- Uredba št. 717/2014 de minimis v sektorju ribištva  

- Uredba št. 360/2012 de minimis za storitve splošnega gospodarskega pomena 
 

OB UPOŠTEVANJU Navodil za izpolnjevanje obrazca (Priloga 1) 

SEZNANJEN/-A s kazenskimi sankcijami v primeru neresničnih izjav, oblikovanja ali uporabe ponarejenih 
dokumentov in s posledičnim preklicem odobrenih sredstev zaradi neresničnih izjav, v skladu s 75. in 76. 
členom UPR št. 445 z dne 28. decembra 2000 (Enotno besedilo zakonov in predpisov o upravni dokumentaciji) 
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IZJAVLJAM, 

Razdelek A - Oblika podjetja  

 Da podjetje ni nadzorovano in ne nadzoruje, neposredno ali posredno1, drugih podjetij. 

 Da podjetje nadzira, tudi posredno, spodaj navedena podjetja, ki imajo registrirani sedež v Italiji, in za vsako 
od njih vloži drugo izjavo po Prilogi 2: 

(Naziv in podatki o podjetju) (po potrebi kopirajte spodnjo preglednico) 

Informacije o nadziranem podjetju 

Podjetje  Ime / Naziv podjetja  Pravnoorganizacijska oblika 

  

Registrirani sedež  Občina Poštna št. ul. št. pokr. 

     

Informacije o 
podjetju 

Davčna številka Identifikacijska številka za DDV 

   

 

 Da podjetje nadzirajo, tudi neposredno, spodaj navedena podjetja, ki imajo registrirani sedež ali poslovno 
enoto v Italiji, in za vsako od njih se vloži druga izjava po Prilogi 2: 

(Naziv in podatki o podjetju) (po potrebi kopirajte spodnjo preglednico) 

Podatki o podjetju, ki izvaja nadzor nad vlagateljem 

Podjetje  Ime / Naziv podjetja  Pravnoorganizacijska oblika  

  

Registrirani sedež  Občina Poštna številka ul. št. pokr. 

     

Podatki o podjetju Davčna številka Identifikacijska številka za DDV 

  

 

                                                 
1 Obrazložitev pojma nadzora za namene te izjave dobite v Navodilih za izpolnjevanje obrazca (Priloga 1, Razd. A) 
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Razdelek B - Spoštovanje mejne vrednosti 

1) Da se proračunsko leto (poslovno leto) zastopanega podjetja začne dne ______________ in se zaključi dne 
_________; 

2)  

 2.1 Da zastopano podjetje v dveh predhodnih letih in v tekočem proračunskem letu NI PREJELO pomoči 
iz naslova »de minimis«, tudi ob upoštevanju določb o združitvi/pripojitvi ali razdelitvi podjetij2; 

 2.2 - Da JE zastopano podjetje v dveh predhodnih letih in v tekočem proračunskem letu PREJELO 
pomoči iz naslova »de minimis«, tudi ob upoštevanju določb o združitvi/pripojitvi ali razdelitvi podjetij3; 

(Po potrebi dodajte druge vrstice) 

 

Podjetje, ki mu 
je bila odobrena 
pomoč de 
minimis 

Dajalec 
pomoči 

Pravna/upravna 
podlaga za 
pomoč  

Upravna 
odločba o 
odobritvi in 
datum 

Ur. EU de 
minimis4  

Znesek pomoči de 
minimis 

od tega znašajo 
sredstva, 
namenjena 
cestnemu 
prevozu blaga 
za tretje osebe  

Odobreni 
znesek 

Dejanski 
znesek5 

1         

2         

3         

SKUPAJ    

 

 

Razdelki C, D in E v preglednici NISO OBVEZNI in jih dajalec pomoči izpolni, samo če meni, da je 
potrebno za lažje izvajanje nadzora, še zlasti v primeru uporabe strukturnih skladov.  

 

Razdelek C - področja poslovanja podjetja 

 da zastopano podjetje posluje samo v gospodarskih sektorjih, upravičenih do financiranja; 

 da zastopano podjetje posluje tudi v gospodarskih sektorjih, ki niso upravičeni, a razpolaga z 
ustreznim sistemom ločevanja dejavnosti oziroma izdatkov; 

 da zastopano podjetje posluje tudi v gospodarskem sektorju »cestnega prevoza blaga za tretje 
osebe«, a razpolaga z ustreznim sistemom ločevanja dejavnosti oziroma izdatkov.   

                                                 
2 Preverite Navodila za izpolnjevanje obrazca (Priloga 1, Razd. B)  
3 V primeru pripojitve podjetij ali delov podjetij oziroma združitve, je treba v preglednici navesti tudi pomoč de minimis, ki jo je podjetje 
ali del podjetja, predmet pripojitve ali združitve, prejelo. V primeru razdelitve, navedite samo znesek, ki je bil odobren ali dodeljen 
podjetju vlagatelju. Preverite Navodila za izpolnjevanje obrazca (Priloga 1, Razd. B)  
4 Navedite uredbo, na podlagi katere je bila dodeljena pomoč »de minimis«: Uredba št. 1998/2006 (splošna za obdobje 2007-2013); Ur. št, 
1407/2013 (splošna za obdobje 2014-2020); Ur. št. 1535/2007 (kmetijstvo 2007-2013); Ur. št.: 1408/2013 (kmetijski sektor 2014-2020), 
Ur. št. 875/2007 (ribištvo 2007-2013); Ur. št. 717/ 2014 (ribištvo 2014-2020); Ur. št. 360/2012 (storitve splošnega gospodarskega 
pomena). 
5 Navedite znesek, ki je bil dejansko izplačan v obliki salda, če je manjši od odobrenega zneska, in/ali znesek, ki je bil odobren ali dodeljen 
vlagatelju v primeru razdelitve podjetja, in/ali znesek, ki je bil odobren ali dodeljen prodanemu delu podjetja. Preverite Navodila za 
izpolnjevanje obrazca (Priloga 1, Razd. B)  
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Razdelek D - pogoji kumulacije 

 Da v povezavi z istimi »upravičenimi stroški« zastopano podjetje NI prejelo drugih državnih pomoči. 

 Da v povezavi z istimi »upravičenimi stroški« je zastopano podjetje prejelo spodaj navedene državne 
pomoči:  

št. Dajalec pomoči 
Zakonska/upravna 
podlaga za pomoč 

Upravna 
odločba o 
odobritvi  

Uredba o skupinskih 
izjemah (in ustrezni 
člen) ali Sklep 
Komisije EU6 

Intenzivnost pomoči   
 

Znesek, ki se 
zaračuna na 
stroškovno 

postavko ali na 
projekt 

Upravičena  Uveljavljena   

1        

2.        

SKUPAJ   
 

 

Razdelek E - Pomoč iz naslova de minimis v obliki »posojila« ali »jamstva« 

 Da zastopano podjetje ni v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne izpolnjuje meril za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih 
upnikov; 

V primeru velikih podjetij: 

 Da zastopano podjetje ni v položaju, ki je primerljiv bonitetni oceni vsaj B-; 

 

DOVOLJUJEM 

javnemu organu - dajalcu pomoči obdelavo podatkov, posredovanih s to izjavo, za upravljanje in statistične 
namene, tudi s pomočjo elektronskih in/ali avtomatiziranih sredstev, v spoštovanju varnosti in zaupnosti in 
skladno z 38. členom omenjene UPR št. 445/2000, ter izjavi prilagam fotokopijo osebnega dokumenta. 

Kraj in datum............ 

S spoštovanjem,  

Lastnik / zakoniti zastopnik podjetja 

              ___________________________________ 

                                                 
6 Navedite podatke o Uredbi (npr. Uredba o skupinskih izjemah 800/08) ali pa Sklep Komisije, s katerim je bila priglašena pomoč 
odobrena. 


