
PRILOGA 1: Upravičeni stroški po posameznih dejavnostih iz prvega odstavka 15. člena te 

uredbe 

 

a) Za objavo oglasov v medijih (tiskani, televizijski, radijski, spletni): 

–  idejna zasnova in produkcija, 

–  zakup medijskega prostora,    

–  ureditev, postavitev in vzdrževanje spletnega mesta, 

–  prevajanje in honorarji za pripravo besedil, 

–  drugi stroški, povezani z objavo oglasov v medijih; 

 

b) za izdelavo reklamnega gradiva za prodor na trge tretjih držav (za reklamno gradivo se šteje 

kakršno koli promocijsko gradivo, namenjeno promociji vina na trgu določene tretje države): 

–  idejna zasnova, izvedbeno oblikovanje, grafično oblikovanje, 

–  tiskanje gradiva, zapisi na drugih medijih (npr. CD, DVD) oziroma izdelava drugega 

promocijskega gradiva, 

–  distribucija gradiva, 

–  drugi stroški, povezani z izdelavo reklamnega gradiva; 

 

c) za udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih v tretjih državah: 

–  stroški najema oziroma zakupa prostora, vključno s stroški kotizacije, zavarovalnine za čas 

sodelovanja na sejmu in navedbe v skupnem katalogu,  

–  stroški najema dodatnih prostorov za izvedbo vzporednih predstavitvenih dogodkov, ki so 

običajne dejavnosti sodelovanja na sejmih in drugih dogodkih, vključno s stroški kotizacije, 

zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu in navedbe v skupnem katalogu, 

–  stroški oblikovanja stojnice, njene izdelave, postavitve in podiranja, stroški prevoza stojnice na 

sejem in nazaj, stroški njenega upravljanja (energija, ogrevanje in voda), stroški najema 

preprog, pohištva in opreme, stroški čiščenja, stroški priključitve in uporabe telefona ali 

svetovnega spleta, stroški najema kozarcev, tehničnih pripomočkov za predstavitev (zasloni, 

računalniki, projektorji in podobno), stroški nabave ledu za hlajenje vina, stroški ravnanja z 

odpadki, stroški prevoza sejemskih eksponatov in sejemskega materiala, prevoza nazaj in 

zavarovanja med prevozom ter okoljske takse, 

–  stroški dela, nastanitve oziroma prevoza zaradi sodelovanja na dogodku največ treh oseb, 

redno zaposlenih pri upravičencu, oziroma nosilca in članov kmetijskega gospodarstva ali 

oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku opravljajo po pogodbi, v skladu z 

omejitvami iz točke e), 

–  stroški dela pomožnega osebja v zvezi s sodelovanjem na dogodku, ki se priznajo za največ 

tri osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12 eurov/uro/osebo, 

–  strošek vina, ki se prizna le, če je vlagatelj pravna oseba, ki združuje pridelovalce vina, in če je 

to vino, namenjeno dejavnosti za promocijo vina, odkupil od posameznih pridelovalcev, ki jih 

združuje; 

 

č) za izdelavo raziskav trga tretjih držav (npr. raziskava trga mora za zadevni trg vključevati vsaj 

trende prodaje in potrošnje vina, podatke o vrednosti in obsegu izvoza vin s poreklom iz 

Evropske unije in pričakovane spremembe tržnega deleža, trend povprečne prodajne cene 

vina, pričakovano donosnost načrtovane promocije): 

–  izvedba tržne raziskave (plačilo dela avtorju raziskave, ki ne presega 10.000 eurov); 

 

d) za organizacijo seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih držav (kot 

seminar se šteje izobraževalna predstavitev, na kateri so prisotni vsaj trije udeleženci in v kateri se 

novinarje, uvoznike vina, strokovno javnost ali potrošnike tretjih držav informira o vinih, pridelanih v 

Republiki Sloveniji, vinorodnih območjih in sortah Republike Slovenije, povezavi tega vina s kulinariko, 

vinsko arhitekturo ali vinskim turizmom): 



–  strošek dela, potni stroški in stroški nastanitve, pri čemer se upoštevajo omejitve iz četrte 

alineje točke c),  

–  strošek honorarja za izvedbo seminarja, če gre za zunanjega izvajalca, ki za posameznega 

izvajalca ne presega 1.000 eurov/dan; če so v honorar vključeni tudi potni stroški in 

prenočitev, se ta znesek poveča za potne stroške in stroške nastanitve v skladu z omejitvami 

iz četrte alineje točke c), 

–  stroški dela pomožnega osebja v zvezi z izvedbo seminarja, ki se priznajo za največ tri osebe, 

in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12 eurov/uro/osebo, 

–  strošek najema prostorov, kjer se izvaja seminar, in opreme, potrebne za izvedbo seminarja, 

vključno s stroški izvedbe spletnega seminarja, 

–  če seminar obsega tudi terenski del, strošek prevoza udeležencev, vendar za največ 30 

udeležencev posameznega seminarja, 

–  strošek pogostitve udeležencev, ki se prizna za največ 30 udeležencev v višini največ 20 

eurov/osebo, 

–  strošek vina se prizna le, če je vlagatelj pravna oseba, ki združuje pridelovalce vina, in če je to 

vino, namenjeno dejavnosti za promocijo vina, odkupil od posameznih pridelovalcev, ki jih 

združuje, 

–  strošek prevoza in nastanitve za največ 30 udeležencev posameznega seminarja, pri čemer 

se upoštevajo omejitve iz tretje in četrte alineje točke e); 

 

e) stroški dela, nastanitve in prevoza iz točk c) in d): 

–  stroški dela oseb, redno zaposlenih pri upravičencu oziroma nosilca in članov kmetijskega 

gospodarstva ali oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku opravljajo po 

pogodbi, se priznajo za dneve trajanja dogodka in za največ en dan pred začetkom in po 

koncu dogodka za povprečno največ 12 ur/dan,  

–  urna podstavka za stroške dela iz prejšnje alineje se izračuna tako, da se zadnji evidentirani 

letni bruto strošek zaposlitve zadevnega zaposlenega deli s 1.720 urami; za nosilca in člane 

kmetijskega gospodarstva ter osebe, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku 

opravljajo po pogodbi, se kot letni bruto strošek zaposlitve upošteva statistični podatek o 

povprečni bruto plači za preteklo leto,    

–  nastanitveni stroški med dogodkom ter za največ en dan pred začetkom in po koncu dogodka, 

do višine največ 150 eurov/dan/osebo,  

–  stroški letalske vozovnice za ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem), vozovnice za 

potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z drugim javnim prevozom, razen s 

taksijem, 

–  potni stroški v obliki kilometrine; pri obračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je običajna 

med dvema krajema in se jo določi z aplikacijo spletne strani http://www.viamichelin.co.uk/, in 

sicer do višine, ki se kot povračilo stroškov za službena potovanja ne všteva v davčno osnovo 

na podlagi predpisa o višini povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki se ne 

vštevajo v davčno osnovo; 

 

f) za dejavnosti iz točke c) in d) se priznajo tudi režijski stroški: 

–  upravičeni režijski stroški zajemajo dnevnice, stroške lokalnega prevoza, parkiranja, cestnine 

in stroške uporabe informacijske tehnologije, 

–  nanašajo se na osebe, redno zaposlene pri upravičencu, oziroma nosilca in člane kmetijskega 

gospodarstva, in so nastali zaradi sodelovanja pri dogodku,  

–  priznajo se v višini največ 80 eurov/osebo za ves dan bivanja v Evropski uniji in največ 90 

eurov/osebo za ves dan bivanja zunaj Evropske unije, 

–  režijski stroški na posamezni vlogi za podporo ne smejo presegati 4 % dejanskih upravičenih 

stroškov za izvedene dejavnosti. 

 


