
 

 

PRILOGA  
 
ZAHTEVEK ZA POVRNITEV SREDSTEV ZA 
ŽIVILA ZA TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK (15. 11. 2013) 

 
 
 
 
 

 

Podatki o upravičencu – vlagatelju: 
Naziv: ________________________________________________________ 
Ulica, kraj in poštna številka:_______________________________________ 
Davčna številka: ________________________________________________ 

 
ZAHTEVEK  

 
 
Uveljavljamo povrnitev sredstev za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka 2013 v 
višini ____________ EUR (z DDV in ob upoštevanju odbitnega deleža DDV). 
 
 
Izjavljamo, da: 
 

1. smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk na dan 15. 11. 2013, skladno z Odredbo 
o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2013 (Uradni list RS, 
št. 87/13); 

2. so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, za kar so 
pridelovalci/predelovalci/dobavitelji priložili ustrezne izjave, za katero so 
kazensko in materialno odgovorni; 

3. uveljavljani zahtevek vsebuje le sredstva za živila za tradicionalni slovenski 
zajtrk; 

4. je uveljavljani znesek za povrnitev DDV enak skupni vrednosti DDV, ki ga plača 
upravičenec ob upoštevanju odbitnega deleža; 

5. so se morebitni ostanki živil porabili za prehrano otrok in učencev v vrtcih, 
osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami; 

6. kazensko in materialno odgovarjamo, da so navedeni podatki v zahtevku 
resnični in pravilni. 

 
 

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:  ___________________________ 
        

                               
                                  
                                  (žig) 

 
 

Datum:                                                          ____________________________ 

Žig Ministrstva za kmetijstvo in okolje 

Zahtevek se pošlje priporočeno  
od 15. 11. do 29. 11. 2013 na  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,  
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
 



 

 

Specifikacija zahtevka 
 

 

Živilo Izdajatelj 
računa 

Številka 
računa 

Datum računa Upravičeni znesek 
živila za zajtrk z DDV 
(EUR) 

Upravičeni 
znesek živila za 
zajtrk brez DDV 
(EUR) 

Stopnja DDV 
(%) 

Izjava 
pridelovalca/predelovalca/
dobavitelja o 
pridelavi/predelavi živil 
(DA/NE)1 

Mleko        

        

        

Maslo        

        

        

Kruh        

        

        

Jabolka        

        

        

Med        

        

        

SKUPAJ        

        
Na zgoraj navedeni upravičeni znesek za živila za zajtrk z DDV uveljavljamo odbitek DDV. Odbitni delež DDV znaša: _____________ %. 
(Če ne uveljavljate odbitka DDV, navedite »0« ali poševnico.) 
 
 

                                                        
1 Z izjavo se dobavitelj/pridelovalec/predelovalec zaveže, da so za zajtrk zagotovili živila, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji. 


