
PRILOGA: 

 

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od  

1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 

PODATKI O VLAGATELJU 

1 Ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti ter naziv dopolnilne dejavnosti: 

2 Matična 
številka 

                          Davčna številka: 

3 KMG MID: 

4 Naslov (ulica ali naselje): 

5 Poštna št. in pošta:           

6 Kontaktna oseba: 

Telefon: 

E-pošta: 

 

 

Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev 
 

                                                      
1
 Vlagatelj, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 

30. septembru 2019, vpiše datum (najstarejšega, če ima več izdanih dovoljenj) dokončnega dovoljenja in 
znesek izstavljenih računov do 31. januarja 2020. 
2
 Kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od 

prodaje in normiranimi odhodki v višini 80 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih 
računov v posameznem obdobju brez obračunanega davka na dodano vrednost. 
3
 Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 

30. septembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo prvega odstavka 4. člena odloka, pri 
čemer se mu dohodek v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 izračuna kot štirikratnik 
povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji do 31. januarja 2020. 
4
 Vlagatelju, katerega (najstarejše) dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo 

dokončno po 31. januarju 2020, se izpad dohodka prizna v višini 30 % in izračuna kot znesek dohodka v 
obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 = A, pomnožen z množiteljem 0,429. 

7 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 1. oktobra 2020 
do 31. januarja 2021 (brez DDV)  

8 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 1. oktobra 2019 
do 31. januarja 2020 (brez DDV)

1
 

 

9 A = dohodek
2
 dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 

v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31.  januarja 2021 
(znesek iz 1.1.7 x 0,2) 

 

10 B =  dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020

3
 

(znesek iz 1.1.8 x 0,2) 
 

11 Delež izpada dohodka
4
 po formuli: 1 – ( A / B)  

12 Višina zaprošenega finančnega nadomestila 
(B – A = znesek iz 1.1.10 – znesek iz 1.1.9) 

 



Spodaj podpisani izjavljam, da: 
 
1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi 

izpada dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok); 

2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje 
izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

3. za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po odloku, še nisem prejel 
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 

4. soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno 
tajnost; 

5. sem seznanjen, da se pomoč po odloku dodeli 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 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); 

6. če se ukvarjam s predelavo oziroma trženjem kmetijskih proizvodov, se zavezujem, da 
finančnega nadomestila ne bom deloma ali v celoti prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo 
s primarno kmetijsko proizvodnjo; 

7. če sem dejaven v gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo različne zgornje meje 

pomoči v skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, bom z ločevanjem računov 

ali na drug ustrezen način zagotovil, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna 

zgornja meja in da ni presežen najvišji skupni znesek pomoči 1.800.000 eurov bruto; 

8. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že 
dodeljene pomoči v evidencah državne pomoči, ki jo vodita ministrstvo, pristojno za 
finance, ter ministrstvo, pristojno za ribištvo; 

9. sem seznanjen, da bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne 
pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne presega ustreznih zgornjih mej 
ter da se nadomestilo ustrezno zniža, če bi bile z odobrenim nadomestilom presežene 
zgornje meje iz oddelka 3.1 Začasnega okvira; 

10. sem seznanjen, da če sem uveljavljal in pridobil izredno pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se bo finančno 
nadomestilo po tem odloku znižalo za prejeti mesečni temeljni dohodek upravičenega 
obdobja v skladu s petim odstavkom 116. člena ZIUPOPDVE (Uradni list RS,  
št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP). 

Datum:                                                           Podpis vlagatelja: 

____________                ____________________ 

 

 

 


