
PRILOGA: Izjava vlagatelja 

 

 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da: 

 

 sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz odredbe, ki ureja pogoje za odobritev znižanja 

koncesijske dajatve; 

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

prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

 za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev pomoči po tej odredbi, še nisem prejel 

pomoči Republike Slovenije ali Evropske unije; 

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

upravičenosti do pomoči na podlagi te odredbe, vključno s podatki, ki štejejo za davčno 

tajnost; 

 sem seznanjen, da je pomoč po tej odredbi dodeljena v skladu z oddelkom 3.1. 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 spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta 

sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 

COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov 

(UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir); 

 sem seznanjen, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 

besedilu: ministrstvo) pred odobritvijo pomoči preverilo višino že dodeljene pomoči v 

evidencah državne pomoči, ki jo vodita ministrstvo in ministrstvo, pristojno za finance; 

 če smo dejavni v gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v 

skladu s točkama 22(a) in 23(a) začasnega okvira, bomo z ločevanjem računov ali na drug 

ustrezen način zagotovili, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja in 

da ni presežen najvišji skupni znesek pomoči 1.800.000 eurov bruto; 

 bo ministrstvo predhodno preverilo, da skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 

3.1. začasnega okvira na upravičenca ne presega 1.800.000 eurov bruto. Pomoč se ustrezno 

zniža, če bi bila z odobreno pomočjo presežena navedena omejitev. 

 

    Datum:                                                           Podpis odgovorne osebe vlagatelja: 

____________                    ____________________  


