
PRILOGA 2: Upravičeni stroški po posameznih dejavnostih iz prvega odstavka 19. člena te 

uredbe  

 

a) Za objavo oglasov in člankov 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 informacijskega gradiva: 

– idejna zasnova, izvedbeno oblikovanje, grafično oblikovanje, 

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

–  distribucija gradiva, 

–  drugi stroški, povezani z izdelavo gradiva; 

 

c) za organizacijo obveščanja potrošnikov znotraj organizacije prireditev, sejmov in razstav, ki so 

nacionalnega pomena ali pomembne na ravni Evropske unije, vključno s spletnimi (izobraževalna 

predstavitev, v kateri se potrošnike informira o vinih z označbo porekla ali geografsko označbo, 

vinorodnih območjih in sortah Republike Slovenije, povezavi tega vina s kulinariko, vinsko arhitekturo 

ali vinskim turizmom in o odgovornem pitju vina): 

–  strošek dela, potni stroški in stroški nastanitve, pri čemer se upoštevajo omejitve, navedene v 

četrti alineji točke c) in točke e) priloge 1 te uredbe, razen stroškov dela, neposredno 

povezanega z zadevno dejavnostjo, ki se priznajo za dneve, ko je bilo to delo opravljeno 

(povprečno največ 8 ur/dan/osebo), 

–  strošek honorarja za izvedbo dejavnosti, 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, 

navedenimi v četrti alineji točke c) priloge 1 te uredbe, 

–  stroški dela pomožnega osebja v zvezi z izvedbo dejavnosti, 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 dejavnost, in opreme, potrebne za izvedbo dejavnosti, 

vključno s stroški kotizacije, zavarovalnine in navedbe v skupnem katalogu ter stroški izvedbe 

spletnega obveščanja, 

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

udeležencev posamezne dejavnosti, 

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

eurov/osebo; 

 

č) za dejavnosti iz točke c) se priznajo tudi režijski stroški v skladu z omejitvami, navedenimi v točki f) 

priloge 1 te uredbe. 

 


