
 

PRILOGA 6 

ZAHTEVEK ZA DODELITEV PODPORE VINARSKEMU SEKTORJU  

ZA SEJEMSKE IN PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI NA CILJNIH TRGIH  

 

 

 

 

Leto vlaganja zahtevka:            

 

I. VLAGATELJ 
 

             

(polno ime podjetja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva)  (oseba za stike) 

             
(naslov)  (številka) 

                   
(pošta)  (številka)  (občina) 

             
      (telefon)  (e-naslov) 

             

(matična številka oziroma številka KMG-MID*)  (davčna številka) 

             
(številka bančnega računa)  (ime banke) 

DAVČNI STATUS (izpolni le fizična oseba) 
Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti (ustrezno obkroži): 
- po katastrskem dohodku 
- po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih 
- po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih 
 

Sem rezident Republike Slovenije: DA 
(ustrezno obkroži)   NE _____________________ (obvezno vpiši državo rezidentstva) 
 

 

Vlagatelj je utrpel naravno nesrečo, pri kateri je uničen del ali celotna običajna pridelava grozdja    

 (označiti s križcem) 
 

 

Vlagatelj prideluje vrhunska vina posebnih kakovosti   

 
Vlagatelj prideluje vino iz ekološko pridelanega grozdja   
 (označiti s križcem) 
   

   

(Datum prijave v kontrolo 
ekološke pridelave)  (naziv pooblaščene organizacije za kontrolo ekološke pridelave) 

 

 

II. IZRAČUN ZAHTEVKA 

Skupni znesek zahtevane pomoči       EUR** 
 

 

 

 

       

      

(osebno ime pooblaščene osebe oz. 
nosilca kmetijskega gospodarstva) 

 

(podpis) 

 

 
(datum)  (žig pravne osebe) 

 
*Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, določena z zakonom, ki ureja kmetijstvo  
**Vsota zneskov zahtevane pomoči iz točke III.C 



 

III. POROČILO O IZVEDBI DEJAVNOSTI* 

 

      

(zaporedna številka)                          (navedba konkretne dejavnosti oziroma dogodka) (navedba vrste dejavnosti)** 

     

                    (kraj izvajanja dejavnosti)  (datum/obdobje izvajanja dejavnosti)  

A. OPIS DEJAVNOSTI*** III.A.-  /  

 (št. lista/skupno štev. listov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Za vsako konkretno dejavnost (npr. konkreten sejemski dogodek, objave in predstavitve, konkretno svetovanje ipd.) se izpolni ločeni obrazec III – Poročilo o izvedbi dejavnosti. Ob pomanjkanju prostora za vpis 
vseh podatkov se ta obrazec izpolni na več listih, pri čemer se v zgornjem desnem kotu ustrezno označi številka vsakega lista in skupno število listov. 
**Vrste dejavnosti so naslednje: sejem, objava v medijih, predstavitev vin, tržna raziskava, svetovanje. 
***Posebej navesti osebno ime vsake osebe redno zaposlene pri upravičencu oziroma nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva ali zunanjega izvajalca, če se upravičeni strošek nanaša na te osebe,  kadar 

ime ni navedeno na dokazilih oziroma v internem obračunu. Če ime posamezne osebe ni navedeno v tem obrazcu, je pa navedeno v dokazilu oziroma v internem obračunu in se zanjo zahteva plačilo pomoči, 

se šteje, da vlagatelj to osebo navaja kot osebo, ki je redno zaposlena pri upravičencu oziroma nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ali zunanji izvajalec/predavatelj.  
Če se pomoč uveljavlja za stroške v zvezi z raziskavami trgov in svetovanjem zaradi uvajanja vina na novem tržišču, je treba navesti in opisati tudi novo tržišče.  



 

B. INTERNI OBRAČUN*   III.B.-  /  

 (št. lista/skupno štev. listov) 

      

(izdajatelj internega obračuna)  (datum internega obračuna)  (zaporedna številka internega obračuna)  

 

1. Obračun ur 
 

Vrsta stroška Udeleženec**  

Številka priloženega 
dokazila, posredno 

povezanega s 
stroškom*** 

Datum priloženega 
dokazila, posredno 

povezanega s 
stroškom*** 

Število ur/dan 
Skupno število 

dni 
Skupno število 
opravljenih ur 

Urna postavka 

Znesek 
zahtevane 
pomoči (v 
EUR)**** 

         

         

         

 Skupaj 1:  

 
 

2. Stroški kilometrine, cestnine, parkirnine  
 

Vrsta stroška 
Udeleženec**  

 

Številka dokazil, neposredno 
povezanih s stroškom oziroma 

posredno povezanih s stroškom *** 

Datum izdaje 
dokazila*** 

Datum plačila 

Kraj plačila cestnine 
ali parkirnine, 

relacija in 
št.kilometrov pri 

kilometrini 

Znesek stroškov 
iz dokazila (brez 

DDV) 

Znesek 
zahtevane 
pomoči (v 
EUR)**** 

        

        

        

 Skupaj 2:  

    Stroški skupaj (1 + 2):  

 

_____________________________________________ 

Podpis (za pravne osebe podpis odgovorne osebe in žig) 
*Ob pomanjkanju prostora za vpis vseh podatkov se ta obrazec izpolni na več listih, pri čemer se v zgornjem desnem kotu ustrezno označi številka vsakega lista in skupno število listov.  
** Osebno ime udeleženca, na katerega se nanaša strošek, ki je redno zaposlen pri upravičencu, oziroma nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva  
***Dokazila, neposredno povezana s stroškom, so tista, ki se dejansko nanašajo na strošek (npr. dokazila o plačilu cestnine, parkirnine,…). Dokazila, posredno povezana s stroškom, so tista, ki se 
neposredno nanašajo na drug strošek in iz katerih je mogoče sklepati, da je nastal strošek iz internega obračuna (npr. dokazila o stroških prijave, stroških namestitve ipd.).    
**** Znesek zahtevane pomoči se izračuna ob upoštevanju najvišjega možnega deleža sofinanciranja, ki znaša 80% za sodelovanje na sejmih, objave v medijih in predstavitve vin, ter 50% za tržne 
raziskave in svetovanje. Če je vrednost na dokazilu v tuji valuti, se preračun v EUR izvede po tečaju Banke Slovenije na dan izdaje dokazila



 

 

C. DOKAZILA O IZVEDENI DEJAVNOSTI* III.C.-  /  

 (št. lista/skupno štev. listov) 

     

(zaporedna številka dejavnosti) (navedba konkretne dejavnosti oziroma dogodka) 

  

Zap.štev. 
dokazila 

Naziv izdajatelja 
dokazila 

Številka 
dokazila 

Datum izdaje 
dokazila 

Način plačila Datum plačila 

Račun v zvezi s 

sedmim odstavkom 22. 
člena te uredbe 

(NE/DA)** 

Predplačilo v zvezi s 

dvanajstim odstavkom 

22. člena (DA/NE) 

Znesek stroškov 

iz dokazila (z 

DDV) 

Znesek stroškov 

iz dokazila (brez 

DDV) 

Znesek zahtevane 

pomoči (v 

EUR)*** 

           

           

           

           

           

           

           

           

        Znesek skupaj brez DDV:  

 
 
 

I. Znesek zahtevane pomoči iz internega obračuna (obrazec B)  

II. Znesek zahtevane pomoči iz dokazil (obrazec C)  

Skupaj zahtevana pomoč za posamezno dejavnost (I+II)  
 
 
*Ob pomanjkanju prostora za vpis vseh podatkov se ta obrazec izpolni na več listih, pri čemer se v zgornjem desnem kotu ustrezno označi številka vsakega lista in skupno število listov.  
** Označiti z NE, če se dokazilo ne nanaša na dokazilo v zvezi s sedmim odstavkom 22. člena te uredbe. Označiti z DA, če je dokazilo račun za celotni skupni strošek oziroma račun izdan s strani 
podjetja, na katerega se glasi račun za celotni skupni strošek v skladu s sedmim odstavkom 22. člena te uredbe. 
*** Znesek zahtevane pomoči se izračuna ob upoštevanju najvišjega možnega deleža sofinanciranja, ki znaša 80% za sejme, objave v medijih in predstavitve vin ter 50% za tržne raziskave in 
svetovanje, ne glede na to, kakšen bo dejanski delež sofinanciranja. Če je vrednost na dokazilu v tuji valuti, se preračun v EUR izvede po tečaju Banke Slovenije na dan izdaje dokazila. 



 

 
»PRILOGA 7 

IZJAVA VLAGATELJA V ZVEZI Z ZAHTEVKOM ZA DODELITEV PODPORE VINARSKEMU 

SEKTORJU ZA SEJEMSKE IN PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI NA CILJNIH TRGIH 
 

Gospodarska 

družba oz. 

zadruga oz. 

nosilec KMG 

      
 matična št. 

oziroma 

KMG-MID* 

 

. 

            

 

1 

 

0 0 

. 

            
 

(polno ime in naslov podjetja ter matična številka, pri kmetijskem gospodarstvu (KMG) pa navedba številke KMG-MID) 

ki ga zastopa        , izjavlja: 

 
(osebno ime odgovorne osebe ali nosilca kmetijskega 

gospodarstva) 

 

1. da so vsi podatki (vključno s spremljajočo dokumentacijo), ki so navedeni v zahtevku, popolni in resnični ter da 
sta zgoraj navedena gospodarska družba/zadruga/KMG in spodaj podpisana oseba seznanjena s posledicami 
navajanja neresničnih podatkov v zahtevku, izjavah in spremljajoči dokumentaciji, pa tudi z obvezo, da je treba 
vsa sredstva, ki so pridobljena nezakonito oziroma porabljena nenamensko, vrniti skupaj z zahtevanimi 
zamudnimi obrestmi in da v tem primeru gospodarska družba/zadruga/KMG ne more pridobiti novih sredstev 
iz naslova tega ukrepa dve leti od dokončne odločbe pristojnega organa; 

2. da bo zgoraj imenovana gospodarska družba/zadruga/KMG takoj obvestila Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja o kakršni koli drugi pomoči de minimis, ki jo je prejelo med oddajo tega 
zahtevka in izplačilom pomoči zanj;  

3. da se vsi stroški, za katere se zahteva pomoč, nanašajo izključno na vino in da so vsi predloženi računi 
dejansko plačani; 

4. da se stroški, za katere se uveljavlja pomoč, ne nanašajo na dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali 
države Evropske unije, in da niso neposredno povezani z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki v zvezi z izvozno dejavnostjo; 

5. da pomoč ne bo prenesena na primarne proizvajalce; 
6. da se pomoč ne nanaša na stroške, zaradi katerih imajo domači proizvodi prednost pred uvoženimi; 
7. da gospodarska družba/zadruga/KMG ni in ne bo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, posredno ali 

neposredno, prejelo drugih sredstev iz proračuna Evropske unije ali drugih javnih sredstev ter da bo ob 
pridobitvi drugih sredstev za iste stroške o tem nemudoma seznanilo Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja in vrnilo neupravičeno pridobljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi; 

8. da se stroški v zvezi z raziskavami trgov in svetovanjem nanašajo na uvajanje vina na novem tržišču;  
9. da se gospodarska družba/zadruga/KMG redno ukvarja z gospodarsko dejavnostjo; 
10. da sta gospodarska družba/zadruga/KMG in spodaj podpisana oseba seznanjena z določbami iz Uredbe 

1407/2013/EU in da bosta ravnala v skladu z njimi; 
11. da gospodarska družba/zadruga/KMG ni in ne bo uveljavljalo podpore za iste stroške več kakor enkrat; 
12. da lahko Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstvo, pristojno za 

kmetijstvo, za lastne potrebe uporabljata podatke, ki so navedeni v zahtevku, ter podatke za spremljanje in 
oceno učinkovitosti dodeljenih podpor;  

13. da bo gospodarska družba/zadruga/KMG zagotovilo vse potrebne podatke in bo kadar koli omogočilo 
pooblaščenim delavcem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter pooblaščenim 
osebam organov Evropske skupnosti, Računskega sodišča in drugim pristojnim organom dostop do 
dokumentacije, pa tudi vpogled vanjo, ter preglede in preverjanje dejstev; 

14. da gospodarska družba/zadruga/KMG (ustrezno obkrožite): 

– ne prodaja grozdja, 

– prodaja grozdje v ločenih poslopjih od prodaje vina; 

15. da gospodarska družba/zadruga/KMG ne deluje v sektorjih, opredeljenih pod točko (a) 1. člena Uredbe 
1407/2013/EU. 

 
Datum:   Podpis (za pravne osebe podpis 

odgovorne osebe in žig): 
 

 
*Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kakor je določena v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo«. 



 

»PRILOGA 8 

IZJAVA VLAGATELJA GLEDE ENOTNEGA PODJETJA 
 

Gospodarska 

družba oz. 

zadruga oz. 

nosilec KMG 

      

 matična št. 

oziroma 

KMG-MID 

 

. 

            

 

1 

 

0 0 

. 

            
 

(polno ime in naslov podjetja ter matična številka, pri kmetijskem gospodarstvu (KMG) pa navedba številke KMG-MID) 

  ki ga zastopa        , izjavlja: 

 
(osebno ime odgovorne osebe ali nosilca kmetijskega 

gospodarstva) 

 

 

 

da JE/NI enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU*. 

(ustrezno obkroži) 
 
 
Kot enotno podjetje* smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolniti, če ste obkrožili JE): 

 
Naziv podjetja ali samostojnega podjetnika ali ime in priimek fizične osebe, 
naslov podjetja ali samostojnega podjetnika ali fizične osebe 

Davčna številka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Datum:   Podpis (za pravne osebe podpis 

odgovorne osebe in žig): 
 

 
* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 

najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

 

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega 

podjetja; 

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 

podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 

navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno 

podjetje.«. 

 



 

PRILOGA 9 

IZJAVA VLAGATELJA O DRUŽBENIKIH 
 

Podjetje 

      

, matična št.  
. 

            , 
 

(polno ime in naslov ter matična številka gospodarske družbe, ki je vlagatelj) 

  ki ga zastopa        , izjavlja: 

 
(osebno ime odgovorne osebe)  

 

da je na dan 1. januarja leta, ki je pred letom, v katerem se vlaga ta zahtevek, imelo med 
družbeniki, ki imajo v njem poslovne deleže, naslednje gospodarske družbe oziroma zadruge s 
sedežem v Republiki Sloveniji oziroma posameznike, ki so bile na ta dan vpisane v register kot 
pridelovalci, ki pridelujejo in stekleničijo vino (navesti najmanj štiri družbenike): 

 

Ime gospodarske družbe oziroma zadruge Matična številka 

  

 

in da je na dan oddaje tega zahtevka imelo med družbeniki, ki imajo v njem poslovne deleže, 
naslednje gospodarske družbe ali zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma posameznike, 
ki so bile na ta dan vpisane v register kot pridelovalci, ki pridelujejo in stekleničijo vino (navesti 
najmanj štiri družbenike): 

 
Ime gospodarske družbe oziroma zadruge Matična številka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Datum:   Podpis odgovorne osebe in žig:  

 


