Priloga 1
Obrazec

VLOGA ZA NEZARAČUNAVANJE NAJEMNINE ALI DELA NAJEMNINE
po 34. členu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE)

Najemnik:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:

Zakoniti zastopnik najemnika:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon kontaktne osebe:

Številka in datum najemne pogodbe ter vseh dodatkov ali aneksov k najemni pogodbi:

Podatki o poslovni stavbi ali poslovnem prostoru na katerega se vloga nanaša:

Zakoniti zastopnik najemnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
- da najemnik dne 31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2.
člena Uredbe 651/2014/EU;
- da skupni znesek javnih sredstev, ki jih je do sedaj prejel najemnik, v skladu s točko 3.1
Začasnega okvirja EK, ne presega 800.000 eurov ali 120.000 eurov, če je najemnik dejaven v
sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če je najemnik dejaven na področju
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, za ta namen, niti za druge namene iz tega
ZDLGPE (poroštvo države na kredite) in/ali ZIUZEOP-A (ukrepi iz 1., 11. in 13. poglavja ter iz
63., 72., 73., 74. člena tudi predstavljajo državno pomoč); vsi navedeni zneski morajo biti
izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
- da skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih
javnih virov, ne presega omejitev, določenih v prejšnji alineji in
- da se najemnik v primeru kasnejše drugačne ugotovitve glede izpolnjevanja pogojev (drugi
odstavek 34. člena ZDLGPE) zaveže vrniti celoten znesek neupravičeno pridobljene pomoči.
V primeru dodelitve pomoči bo pomoč dodeljena na podlagi sheme državne pomoči iz točke 3.1
Začasnega okvirja EK.
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave
osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Ministrstva za javno
upravo je objavljeno na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Sistemskourejanje/
OBVESTILO_ravnanje_s_stvarnim_premozenjem-1.pdf

Datum:
Kraj:

Podpis zakonitega zastopnika najemnika in žig:

Priloge:
- Priloga 2: Izjava glede izpolnjevanja vseh pogojev;
- kopija veljavne najemne pogodbe z vsemi sklenjenimi aneksi;
- navedba ukrepov države za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti
onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno;
- dokazilo oziroma izjava o obsegu oziroma višini škode (primerjava med prihodki v istem
časovnem obdobju 2019 in 2020, npr. april 2019 in april 2020);
- dokazilo oziroma izjava, da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena
Uredbe 651/2014/EU, in
- dokazilo oziroma izjava o skupnem znesku javnih sredstev, ki jih je prejel najemnik, v skladu s
točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19).

