
 

 

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



 

 

 


