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Priloga 1

 
 

Priloga 1: 
»PRILOGA 3: 
 
 

IZJAVA UPRAVIČENCA 
O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 

 
Podpisani____________________________________________________________________  

(ime in priimek fizične osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, ali ime in priimek 
pooblaščene osebe za zastopanje pravne osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva)  

 
izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo z identifikacijsko številko (KMG MID): 
______________________  

(10-mestna identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva)  

 ni podjetje v težavah*  
 31. 12. 2019 ni bilo podjetje v težavah, vendar je postalo podjetje v težavah v obdobju 

od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 
(označite eno izmed možnosti, ki se nanaša na vaše kmetijsko gospodarstvo)  
Če je nosilec kmetijskega gospodarstva pravna oseba, navedite njen naziv:  
___________________________________________________________________________  
Naslov nosilca kmetijskega gospodarstva:  
___________________________________________________________________________  
Naslov kmetijskega gospodarstva: 
___________________________________________________________________________  
Telefon: 
___________________________________________________________________________  
Elektronski naslov: 
___________________________________________________________________________  
 
Podpis: ______________________  
 
Kraj: ________________________  
Datum: ______________________  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
* »Podjetje v težavah« v skladu s 15. točko pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), 
zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove 
uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne  
8. 12. 2020, str. 30) pomeni podjetje, za katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:  
a) če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen malega ali srednjega podjetja, ki obstaja manj kot 
tri leta) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko 
nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, 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 Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih 
računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, 
spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 
78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182 z dne 29. 6. 2013, str. 19), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 
2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst 
podjetij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2013/34/EU), »osnovni kapital« pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala;  
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b) če je v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen malega 
ali srednjega podjetja, ki obstaja manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega 
kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene te določbe se »družba, kjer vsaj nekaj 
članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe« nanaša predvsem na vrste podjetij iz priloge II  
Direktive 2013/34/EU;  
c) če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo 
izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;  
č) 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;  
d) če je v primeru podjetja, ki ni malo ali srednje podjetje, v zadnjih dveh letih:  
– knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in  
– razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti  
nižje od 1,0.«. 
 


