
 

 

Priloga 9: Izjava lastnika gozda za pravne osebe in s.p. 

 

IZJAVA LASTNIKA GOZDA ZA PRAVNE OSEBE IN S.P. 

Podpisani ________________________________________________________ 
                                                                 (firma) 
________________________________________________________________izjavljamo, da 

                                                                    (sedež) 

1. smo za iste upravičene stroške prejeli sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje  
2014–2020, nacionalna sredstva ali sredstva zavarovalnih polic in bi ta lahko presegala  
100 % upravičenih stroškov ali smo prejeli materialna sredstva ali so bila v našem gozdu 
izvedena dela za sanacijo gozda; 

 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži) 

 

Če ste obkrožili DA, je treba izpolniti ta del: 

Od 13. decembra 2017 smo prejeli denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo 
svojega gozda zaradi vetroloma: (ustrezno obkroži) 

- iz proračuna Republike Slovenije – državne pomoči,  
- od dobrodelne organizacije___________________, 
- od Taborniške zveze Slovenije, 
- od Občine___________________, 
- drugo____________________. 
Svoj gozd imamo odškodninsko zavarovan pri Zavarovalnici __________________ na podlagi 
zavarovalne police št.________________;  

 

2. smo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 702/2014/EU) (vetrolom med 11. in 13. decembrom 2017); 

 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži) 

 

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti: 

- podjetje v težavah smo postali po 13. decembru 2017 zaradi vetroloma v letu 2017, 
- podjetje v težavah smo bili že pred 13. decembrom 2017, 
- podjetje v težavah smo postali po 13. decembru 2017 iz drugih razlogov; 
 

 

 

 



 

 

 

3. smo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) 
št. 702/2014 (vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018); 

 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži) 

 

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti: 

- podjetje v težavah smo postali po 30. oktobru 2018 zaradi vetroloma v letu 2018, 
- podjetje v težavah smo bili že pred 30. oktobrom 2018, 
- podjetje v težavah smo postali po 30. oktobru 2018 iz drugih razlogov; 
 
4. imamo neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v 

katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom iz 
točke (a) petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU; 

 
 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži) 

 
5.  imamo do 50 eurov zapadlih davčnih obveznosti do države; 
 
 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži) 

 
 
S podpisom soglašamo, da Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP) ali Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih 
ne moreta preveriti iz uradnih evidenc, bomo na zahtevo ARSKTRP ali ZGS posredovali sami. 
 
 

V/Na ______________________               ___________________________________ 
 
 

                             (firma) 

dne _______________________ _____________________________________ 
               (podpis odgovorne osebe) 

 

 


