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1. POVABILO K ODDAJI VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Republika Slovenija in ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu MKO), vabi vse
vlagatelje, da v skladu z objavljenim javnim razpisom iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij ter to razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za Ukrep
112-Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012.
Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi
prevzemnik) za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije).
Javni razpis se izvaja v skladu z določili Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15.04.2011, str. 3835, 37/2011 in 87/2012
z dne 16. 11. 2012; v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP).
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni
razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 112, v okviru posameznih sklopov, znaša do vključno
10.000.000 EUR.

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Skladno s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se vloga-prijavni obrazec OBVEZNO izpolni v
elektronski sistem Agencije republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP) in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v
elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni
obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih
določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 111
člena Uredbe PRP.
Skladno s prvim in tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP, se vloga na javni razpis vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in
ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli
vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni
razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta
oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Na
ovojnici vloge mora biti dopisano:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«.
Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in
naslov nosilca kmetijskega gospodarstva.
Skladno s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP, je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno
po pošti na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur in vložiti v skladu z določbo prvega odstavka 117. člena
Uredbe PRP in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKO.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
-

povabilo k oddaji vloge na javni razpis;
navodilo vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis;
postopek za izbor končnih prejemnikov;
seznam info točk;
merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog na javni razpis;
prijavni obrazec s poslovnim načtom;
seznam dokazil.
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Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v tej
razpisni dokumentaciji (točka 4-Info točke).
Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Podatki v vlogi na javni razpis morajo biti
medsebojno usklajeni, resnični in točni. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali
vložena v mapo po vrstnem redu. Obrazci iz te razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjeni in podpisani.
Vloga na javni razpis je ustrezna če:



je pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije;
izpolnjuje pogoje javnega razpisa.

Prevzemnik mora obvezno priložiti naslednje sestavne dele vloge na javni razpis:



Prijavni obrazec s poslovnim načrtom;
Obvezne priloge in izjave.

3. POSTOPEK ZA IZBOR KONČNIH PREJEMNIKOV
Postopek za odpiranje in obravnavo vlog na javni razpis, ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih
javnih razpisih je določen v XXI. Poglavju: Odprti javni razpisi, Uredbe PRP. ARSKTRP odpira in
obravnava vloge na javni razpis, ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, po vrstnem redu oddaje oz.
po vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen sklop. Vloge na javni razpis se po štirih ločenih sklopih skupin
upravičencev ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na javni razpis.
Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z
odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«
ali odda v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur.

4. INFO TOČKE
Vlagatelj lahko pridobi vse informacije v zvezi z javnim razpisom v informacijski pisarni ARSKTRP in na
INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu
KGZS info točke - Specialisti za razvoj podeželja + ostale info točke, maj 2012
KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

KGZS, Zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40

Valentina Šajn ukrepi 1. in 3. osi PRP
tel: 01/ 513 07 16
valentina.sajn@lj.kgzs.si

Slavko Petovar
tel. (02) 539 14 42
slavko.petovar@gov.si

Mojca Vavken ukrepi LEADER
tel. 01/ 756 49 32
mojca.vavken@lj.kgzs.si
Sonja Zidar Urbanija za ukrep 112
tel: 01 899 50 14
sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
mag. Vesna Velikonja za ukrep 121
01 899 50 15
vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Janja Žagar za ukrep 133, 142
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tel. 03 567 93 91
janja.zagar@lj.kgzs.si
Milka Mele Petrič za ukrep 322
tel. 01 709 70 40
milka.mpetric@lj.kgzs.si

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14

Lidija Šnut
tel. (04) 280 46 33
lidija.snut@kr.kgzs.si

Simona Hauptman
tel. (02) 228 49 12
simona.hauptman@guest.arnes.si

Ana Demšar Benedičič za ukrep 121
tel. (04) 280 46 34
ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

Andrej Jamšek za ukrep 121
tel. (02) 228 49 25
andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

Franci Pavlin (informacije za sektor živinoreja)
tel: (04) 280-46-31
franc.pavlin@kr.kgzs.si

Katarina Kresnik za ukrepe 132, 133, 142
tel. (02) 228 49 48
katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška 28

mag. Zdenka Kramar
tel. (07) 373 05 74
zdenka.kramar@gov.si

Felicita Domiter
tel. (02) 749 36 39
felicita.domiter@kgz-ptuj.si

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1

Michaela Vidič
tel. (05) 335 12 12
michaela.vidic@go.kgzs.si

Mojca Krivec
tel. (03) 490 75 86
mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Zadnik
tel. (05) 726 58 17
darja.zadnik@go.kgzs.si

Darja Jeriček
tel. (02) 824 69 23
darja.jericek@ce.kgzs.si

Veronika Valentar
KGZS- Zavod Maribor
Vinarska 14
2000 Maribor
tel. (02) 228 49 54
veronika.valentar@kmetijski-zavod.si

Polona Starc za ukrep 112 in 113
tel. (03) 490 75 88
polona.starc@ce.kgzs.si
GOZDARSTVO
Egon Rebec
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška c. 135
1000 Ljubljana
tel. (01) 513 66 31
egon.rebec@kgzs.si

Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS:
Barbara Trunkelj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška c. 135, 1000 Ljubljana
tel. (01) 51 36 64
barbara.trunkelj@kgzs.si
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5. MERILA IN TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG NA JAVNI RAZPIS ZA
UKREP 112: POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ
Višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk in ovrednotenih popolnih vlog na javni razpis, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje iz naslova ukrepa 112. Maksimalno število točk je 350. Vrednost
posamezne točke znaša 200 EUR.
Vloge na javni razpis, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa,
bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Merila
A.
1.
2.
3.
4.
B.
5.
C.
6.
7.
D.
9.
E.
10.

TRŽNI IN EKONOMSKI VIDIK PROIZVODNJE
Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi, živali ali bruto dohodek
Vodenje knjigovodstva
Stroški, ki izhajajo iz naslova prenosa kmetije
Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti
TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
Kakovost proizvodov in varnost živil
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK
Končana izobrazba vlagatelja
Starostna in demografska struktura na kmetiji
NARAVOVARSTVENI VIDIK
Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje
OBMOČNO REGIONALNI VIDIK KMETIJSKE PROIZVODNJE
Lokacija kmetije se nahaja na posebej navedenih območjih
Lokacija kmetije se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije
11.
glede na index razvojne ogroženosti
12. OMD območja (težavnostne razmere za kmetovanje)
13. Revitalizacija kmetijskih zemljišč
Skupaj točk:

Max.
št. točk
30
15
20
25
10
25
20
30
20
10
25
120
350
Max.
število
točk

Število točk:

A. TRŽNI IN EKONOMSKI VIDIK PROIZVODNJE
1. Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi, živali in bruto prihodek Navodilo:
kmetijske površine v uporabi se upoštevajo na podlagi zadnje oddane zbirne vloge. Pri točkovanju se
ne upoštevajo gozdna zemljišča! Upoštevajo se samo zemljišča v RS!

30

-

kmetija ima v uporabi več kot 20ha primerljivih kmetijskih površin

30

-

kmetija ima v uporabi več kot 17ha primerljivih kmetijskih površin

28

-

kmetija ima v uporabi več kot 15ha primerljivih kmetijskih površin

26

-

kmetija ima v uporabi več kot 13ha primerljivih kmetijskih površin

24

-

kmetija ima v uporabi več kot 10ha primerljivih kmetijskih površin

22

-

kmetija ima v uporabi več kot 8ha primerljivih kmetijskih površin

20

-

kmetija ima v uporabi več kot 6ha primerljivih kmetijskih površin

15

-

kmetija ima v uporabi več kot 5ha primerljivih kmetijskih površin

10
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-

kmetija ima v uporabi od 3 do vključno 5ha primerljivih kmetijskih površin

8

-

lastnik kmetije, ki ima v reji najmanj:
1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic
50 plemenskih samic oz. 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso
6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali

8

-

kmetija ima v lasti najmanj 40 čebeljih družin

8

-

na kmetiji je bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti v letu 2011
znašal vsaj 8977,20 EUR
2. Vodenje knjigovodstva ali FADN Navodilo: v kolikor vlagatelj uveljavlja točke za vodenje
knjigovodstva ali FADN, se je moralo voditi na prevzeti kmetiji knjigovodstvo ali FADN že vsaj eno
obračunsko leto. Za eno obračunsko leto se šteje obdobje od 1.1. do 31.12, pred letom oddaje vloge
na javni razpis. (glej dokazilo št. 11)

-

na kmetiji se vodi knjigovodstvo ali FADN že najmanj eno obračunsko leto

3. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetije. Navodilo: računi se morajo glasiti na
prevzemnika (glej dokazilo št. 6; upoštevajo se stroški ob prevzemu kmetije brez DDV)

8

15

15
20

-

nad 20.000 EUR stroškov

20

-

nad 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR stroškov

18

-

nad 5.000 EUR do vključno 10.000 EUR stroškov

15

-

do vključno 5.000 EUR

5

4. Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti Navodilo: V kolikor želi vlagatelj uveljavljati točke na
podlagi zavarovanja iz kmetijske dejavnosti, mora bit le ta zavarovan najkasneje na dan oddaje vloge
na ta javni razpis in še najmanj 5 let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Skladno z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št 109/2006-UPB4, 112/2006
Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG, 91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I-40/09-15, 38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ,
94/2010-ZIU, 84/2011 Odl.US: U-I-245/10-13, U-I-181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl.US: U-I287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5
EVA: 1998-2611-0057,), se upoštevajo naslednje zavarovalne podlage:
a) zavarovalna podlaga 51: kmetje (nosilci kmetijskega gospodarstva), ki so pokojninsko-invalidsko in
zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
b) zavarovalna podlaga 52: člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno
zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
c) zavarovalna podlaga 007: kmetje ali člani kmečkega gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (glej dokazilo št. 14)

25

-

25

vlagatelj je kmetijski zavarovanec

B. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
5. Kakovost proizvodov, varnost živil in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Navodilo:
upošteva se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Možna je samo ena izbira. Za
pridobitev teh točk je nujno potrebno, da kmetija s proizvodi tudi trži. (glej dokazilo št. 9)

10

kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljen uradni zaščitni znak za kakovost:
- »ekološki proizvod«,
- »zaščiteni kmetijski proizvod« (geografsko poreklo, geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost-tradicionalen ugled),
- pridelovanje hmelja, za katerega je bil v postopku certificiranja pridelave hmelja izdan
certifikat, s katerim se potrjuje poreklo in kakovost hmelja,
- vino z znakom priznano tradicionalno poimenovanje- PTP (cviček, bizeljčan, teran,..)

10

-

8

vino z zaščitenim geografskim poreklom-ZGP (kakovostno in vrhunsko vino)
deželno vino s priznano geografsko označbo-PGO
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-

kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljen uradni zaščitni znaki za
kakovost:»proizvod višje kakovosti«
kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljeno odločbo MKO o proizvodih
integrirane pridelave

7

C. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK
6. Končana izobrazba vlagatelja Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k
prijavnemu obrazcu (glej dokazilo št. 7)

25

-

opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oz. doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz
kmetijske smeri

25

-

opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1. raven)
iz kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali
opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oz. doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz
nekmetijske smeri

24

univerzitetna izobrazba vključno z specializacijo po visokih strokovnih programih (7
raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
ali
opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1. raven)
iz nekmetijske smeri

23

končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6 raven) ali
univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1.bolonjska stopnja) kmetijske
ali kmetijski sorodne smeri ali
univerzitetna izobrazba vključno z specializacijo po visokih strokovnih programih (7
raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) nekmetijske smeri

22

končana srednje strokovna izobrazba (5 raven) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
(srednja šola) ali
pridobljen certifikat NPK V. ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali
končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri ( 6 raven) ali
univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1.bolonjska stopnja)
nekmetijske smeri

20

15

-

končana izobrazba srednje poklicne kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (4. raven) ali
pridobljen certifikat najmanj NPK IV. ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski sorodne
smeri ali
končana srednje strokovna izobrazba (5 raven) nekmetijske smeri (srednja šola)

-

končana nižja poklicna izobrazba kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (3. raven) ali
opravljen izpit za čebelarskega mojstra ali
končana izobrazba srednje poklicne nekmetijske smeri (4. raven)

10

-

končana nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri (3. raven) ali
osnovnošolska izobrazba ( 2. raven)

5

-

-

-

-

7. Starostna struktura in socialna struktura vlagatelja. Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki
jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu (glej prilogo št. 2)

20

-

vlagatelj ima družino z tremi ali več otroci

20

-

vlagatelj ima družino z dvema otrokoma

19

-

vlagatelj ima družino z enim otrokom

18

-

vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 30 let in nima otrok

17

-

vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 35 let in nima otrok

15
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-

vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 40 in nima otrok

10

D. NARAVOVARSTVENI VIDIK
9. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje Navodilo: upoštevajo se podatki, ki jih je vlagatelj
navedel v prijavnem obrazcu

30

-

na kmetiji se izvaja ekološka pridelava

30

-

na kmetiji se izvaja integrirana pridelava

20

-

na kmetiji se izvajajo najmanj 3 ukrepi KOP

10

E. OBMOČNO REGIONALNI VIDIK KMETIJSKE PROIZVODNJE
10. Lokacija kmetije glede na območje Navodilo: na navedenih območjih se nahaja več kot
50% kmetijskih zemljišč v uporabi oz. sedež kmetije, če KMG nima v uporabi kmetijskih zemljišč.
Upošteva se lokacija kmetije. Možna je le ena izbira

20

-

najožje vodo-varstveno območje (VVO1)

20

-

območje regijskih in krajinskih parkov ali območje Natura 2000

15

11. Lokacija kmetije glede na regijo Navodilo: lokacija kmetije se nahaja na območju ene od
razvojnih regij Republike Slovenije glede na Indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje
Državnega razvojnega programa 2007-2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 23/2006)

10

-

Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnje-posavska
regija

10

-

Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija

9

-

Goriška regija in Savinjska regija

8

-

Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

7

-

Osrednje-slovenska regija

6

12. OMD območje Navodilo: merilo se nanaša na kmetije, ki imajo več kot 50% površin na OMD
območjih. Najprej se določi ali kmetija spada med kmetije, ki imajo več kot 50% površin na OMD
območjih in v kolikor kmetija izpolnjuje ta pogoj, se ji dodelijo točke. Upošteva se povprečno št.
točk/ha, ki jih prejme kmetija iz naslova izvajanja ukrepa 211 in ukrepa 212. Možna je le ena izbira.
Upoštevajo se podatki iz RKG.

25

-

kmetija prejme 500 točk ali več

25

-

kmetija prejme od 400 do 499 točk

24

-

kmetija prejme od 300 do 399 točk

23

-

kmetija prejme od 200 do 299 točk

22

-

kmetija prejme od 1 do 199 točk

21
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13. Revitalizacija kmetijskih zemljišč. Navodilo:
-

v okviru revitalizacije se priznajo agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih in naslednji
stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičevja in stroški odstranitve kamnitih osamelcev.
Vlagatelj lahko uveljavlja do 5.000 EUR /ha kmetijskih zemljišč. Zemljišča, katera vlagatelj
uveljavlja v okviru revitalizacije imajo lahko rabo: 1410,1420, 1500,1600, 1800 in 2000), ne smejo 120
pa imeti rabe: 1100, 1160, 1180, 1190, 1300, 1321, 1211, 1212, 1221, 1222, 1230, 1240. V
kolikor vlagatelj uveljavlja točke agromelioracijskih del na podlagi tega ukrepa, ni
upravičen do financiranja istih agromelioracijskih del na istih zemljiščih, pri ukrepu 121Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. (glej dokazilo št. 10 in 10/a)

-

vlagatelj prejeme do 25 točk/ha kmetijskih zemljišč, na katerih izvedejo
agromelioracijska dela.
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6. PRIJAVNI OBRAZEC S POSLOVNIM NAČRTOM ZA UKREP 112 POMOČ MLADIM
PREVZEMNIKOM KMETIJ
Ime in priimek prevzemnika:____________________________________________________________
Datum prevzema kmetije:______________________________________________________________
Kot datum prvega prevzema kmetije, se šteje datum vpisa v zemljiško knjigo.

Spodaj podpisani prevzemnik izjavljam, da:
1. uveljavljam zahtevo za plačilo za ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij,
2. prilagam vse zahtevane priloge, dokazila in izjave,
3. sem seznanjen z vsebino tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter z njima
soglašam v celoti brez kakršnihkoli zadržkov,
4. sem seznanjen z vsemi pogoji za izvedbo tega javnega razpisa in sankcijami, ki sledijo ob
neupoštevanju le-teh,
5. jamčim, da so vsi podatki, navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji resnični
in točni,
6. izjavljam, da sem seznanjen z vsemi sankcijami, ki me doletijo z navedbo neresničnih
podatkov v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
7. jamčim, da bom hranil kopijo tega zahtevka z vsemi prilogami še 5 let po izplačilu sredstev iz
naslova tega ukrepa,
8. sem seznanjen s tem, da podatke, navedene v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
lahko uporabljajo MKO, ARSKTRP, IRSKGH, ZPIZ, GURS in DURS, za raziskovalne
namene in SURS za potrebe statistike in da bodo z osebnimi podatki iz tega obrazca ravnali
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–uradno
prečiščeno besedilo in 67/2007, v nadaljevanju: ZVOP–1-UPB1) in drugimi predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov,
9. izjavljam, da bo omogočen pooblaščenim delavcem ARSKTRP in pooblaščenim osebam
organov Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom dostop do
dokumentacije in vpogled vanjo, kontrola dejanskega stanja, kontrola vlog oziroma zahtevkov
na kraju samem, v okviru katerih se lahko preverja tudi druge specifične pogoje za dodelitev
pomoči.
10. s podpisom na tej izjavi izrecno dovoljujem MKO in ARSKTRP vpogled v osebne podatke
zaradi preverjanja mojih navedb.

Morebitne pripombe prevzemnika:

v/na_____________________________________ dne,

___________________________________

Podpis prevzemnika:_____________________________________________________________
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6.1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU (pišite s tiskanimi črkami)
Naziv KMG:
KMG-MID:
Naslov:
Občina KMG:
Statistična regija KMG:
Status vlagatelja:
Nosilec KMG (ime in
priimek):
Davčna številka nosilca
KMG:
Transakcijski račun:
Zavezanec za DDV:
SPOL nosilca:

MOŠKI

ŽENSKI

EMŠO nosilca:
Nosilce je kmetijski
zavarovanec:
Končana
izobrazba
vlagatelja:

DA
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

NE

Opravljen znanstven doktorat (8/2 raven) oz. doktorat znanosti (3.
bolonjska stopnja) iz kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
Opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih
programih (8/1 raven) iz kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
Končana univerzitetna izobrazba vključno z specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska
stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne
smeri (6. raven) ali univerzitetni program ali visokošolski strokovni
program (1. bolonjska stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
Končana srednje strokovna izobrazba ( 5. raven) kmetijske ali
kmetijski sorodne smeri (srednja šola)
Končana izobrazba srednje poklicne (4. raven) kmetijske ali
kmetijski sorodne smeri
Pridobljen certifikat NPK V. ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski
sorodne smeri
Pridobljen certifikat NPK IV. ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski
sorodne smeri
Končana nižja poklicna izobrazba ( 3. raven) kmetijske ali kmetijski
sorodne smeri
Opravljen izpit za čebelarskega mojstra
Opravljen znanstven doktorat (8/2 raven) oz. doktorat znanosti (3.
bolonjska stopnja) iz nekmetijske smeri
Opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih
programih (8/1 raven) iz nekmetijske smeri
Končana univerzitetna izobrazba vključno z specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska
stopnja) nekmetijske smeri
Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne
smeri (6. raven) ali univerzitetni program ali visokošolski strokovni
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15
16
27
18
19

program (1. bolonjska stopnja) nekmetijske smeri
Končana srednje strokovna izobrazba ( 5. raven) nekmetijske smeri
(srednja šola)
Končana izobrazba srednje poklicne (4. raven) nekmetijske smeri
Končana nižja poklicna izobrazba ( 3. raven) nekmetijske smeri
osnovnošolska izobrazba (2. raven)
Nedokončana ali nepopolna osnovna šola (1. raven)

Delovne izkušnje
vlagatelja na kmetiji (št.
mesecev):
Število kmetijskih
zavarovancev na KMG:
Št. otrok v vlagateljevem
gospodinjstvu:
Naslov nosilca KMG:
Občina nosilca KMG:
Statistična regija nosilca
KMG:
*Telefon:
*GSM:
*Telefax:

Ukrepi KOP (navedi)

Na kmetiji se izvaja
ukrep »Zgodnje
upokojevanje kmetov«

DA

1

Vključitev v sheme
kakovosti

Vina z zaščitenim
poreklom

NE

Kmetiji so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmet.
proizvodom dodeljeni zaščitni znaki za proizvode iz shem
kakovosti hrane za zaščitene kmet. pridelke oz. živila: zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost

2

Kmetiji so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmet.
proizvodom dodeljeni zaščitni znaki za proizvode iz shem
kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in
predelava, predelava

3

Kmetiji so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmet.
proizvodom dodeljeni zaščitni znaki za proizvode iz shem
kakovosti hrane za integrirano pridelavo

4

Certifikat s katerim se potrjuje poreklo in kakovost hmelja

5

Kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljen uradni
zaščitni znaki za kakovost:»proizvod višje kakovosti«
PTP
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DA

ZGP
PGO
NE

DA vodim enostavno knjigovodstvo
FADN (na prevzeti
kmetiji se vodi FADN
ali knjigovodstvo že
najmanj eno
obračunsko leto):

DA, vodim dvo-stavno knjigovodstvo
Manj kot 1 leto

Da vodim FADN

Več kot 1 leto
Kmetija ima več kot 50% kmetijskih zemljišč v
uporabi na območjih OMD:

DA
NE

Povprečno število točk/ha, ki jih prejme
kmetija, ki ima več kot 50% kmetijskih zemljišč
v uporabi na območju OMD:
Površina agromelioracije (ha):
Datum prevzema kmetije:
Obdobje prevzema kmetije:
Zakonski oz. zunajzakonski partner
prenosnika je lastnik oz. solastnik kmetije z
drugim KMG-MID-om, ki ni predmet prevzema
po tem javnem razpisu:
Vlagatelj prevzema kmetijo ki je po obsegu
kmetijskih zemljišč v uporabi večja od kmetije, ki
jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj:

DA

Vlagatelj uveljavlja revitalizacijo kmetijskih
zemljišč:

DA

NE
DA
NE

NE
DA

Na kmetiji se izvaja dopolnilna dejavnost:

NE

*Podatek označen z * ni obvezen. Namenjeni je lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona
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6.2.

VRSTA PRIDELAVE NA KMETIJI (obkrožite vse vrste pridelave, s katerimi se ukvarjate
na kmetiji. V stolpcu status/šifra obkrožite številko, v sosednjem stolpcu pa podčrtajte vrsto
pridelave (Npr. obkrožite št. 2, če se ukvarjate z pridelavo vrtnin in podčrtajte: okrasne rastline in
grmovnice, če se v okviru vrtnin ukvarjate z okrasnimi rastlinami in grmovnicami)
Status/ši
fra
1

Poljščine;

2

Vrtnine:
- zelenjadarstvo,
- okrasne rastline in grmovnice;

3

Vino:

4

5
Vrsta
pridelave
6

7

8

9

10

Trajni nasadi:
- sadovnjaki,
- oljčniki,
- vinogradi,
- hmeljišča;
Mleko:
- govedoreja:krave molznice,
- reja drobnice: reja drobnice za mleko;
Pašna živina vključno z gojeno divjadjo:
- govedoreja: krave dojilje, goveji pitanci, reja telet,
- reja drobnice: reja drobnice za meso
- konjereja,
- gojena divjad: damjaki, ostala jelenjad;
Prašiči:
- plemenske svinje in drobnice,
- prašiči pitanci;
Perutnina:
- mesna reja: piščančji pitanci, pitani purani, pitani noji, gojena divjad
perjadi,
- prireja jajc: kokošja jajca, nojeva jajca, jajca ostale perjadi;
Mešana proizvodnja:
- mešana rastlinska in živalska proizvodnja;
Drugo:
- govedoreja-meso-pitanci,
- konjereja-meso,
- kunčjereja,
- reja plemenskih živali,
- pridelava medu in čebeljih proizvodov,
- reja polžev,
- reja drobnice za meso,
- drugo(navedi):________________________

Prevladujoča vrsta pridelave na kmetiji_____________________________________________

Vrsta kmetijske
pridelave z vidika vpliva
na okolje (obkrožite)

1

ekološka pridelava

2

integrirana pridelava

3

konvencionalna
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6.3.

NAČRT RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI

Prevzemnik priloži načrt razvoja kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt), ki mora
biti pripravljen za obdobje najmanj 5-ih let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in ki mora
vsebovati naslednje obvezne vsebine:




osnovne podatke o prevzemniku in prevzeti kmetiji,
načrt razvoja kmetijske dejavnosti oz naložbe, ki bodo prispevale k razvoju oziroma
posodobitvi kmetijske dejavnosti najmanj v višini informativnega (preliminarnega)
izračuna,
načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v kolikor prevzemnik ne izpolnjuje
pogojev glede zahtevane izobrazbe in usposobljenosti.

Iz poslovnega načrta prevzemnika, mora biti jasno razviden in natančno naveden namen porabe
pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu v višini preliminarnega izračuna, ki ga prevzemnik
izračuna na osnovi objavljenih meril iz tega javnega razpisa. Višina sredstev se določi na podlagi
doseženih točk pri ocenitvi popolnih vlog v skladu z merili, ki se nahajajo v točki 5. MERILA IN
TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG te razpisne dokumentacije.
Višina sredstev, izračunana na podlagi preliminarnega izračuna, se lahko nameni za:




naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Pogodbi vključno z
naložbami namenjenimi za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (ukrep 121Posodabljanje kmetijskih gospodarstev),
naložbe v trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, predelavo kmetijskih proizvodov (Ukrep
123-dodajanje vrednosti kmetijskih in gozdarskim proizvodom) ter
naložbe v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki se izvajajo v obliki dopolnilne dejavnosti
na prevzeti kmetiji (Ukrep 311-diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti).

Naložbe se morajo izvajati na območju Republike Slovenije.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v
okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKO in ARSKTRP.
Vlagatelj mora najkasneje pred pretekom petih let od izdaje odločbe o pravici do sredstev načrt
razvoja kmetijske dejavnosti, tudi v celoti dokončati. V kolikor prejemnik sredstev ne izpolni načrta
razvoja kmetijske dejavnosti- ne dokonča predvidenih naložb, se smatra, da poslovni načrt ni izpolnjen
in dokončan.
Vlagatelj v poglavju 6.3.1. obkroži DA v kolikor namerava z načrtovano naložbo kandidirati tudi
na druge ukrepe v okviru PRP 2007-2013 in obkroži NE v kolikor vlagatelj ne namerava
kandidirati z načrtovano naložbo na druge ukrepe. Vse načrtovane naložbe morajo biti najmanj v
višini prejetih sredstev po tem javnem razpisu.
V kolikor vlagatelj v poglavju 6.3.1. obkroži DA:




mora v poglavju 6.3.2.1 izpolniti Načrt A in navesti naložbo/e oziroma porabo pridobljenih
sredstev kot lastni delež v primeru kandidiranja na druge ukrepe v okviru Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013 (npr. na Ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, ukrep 123 ali ukrep 311).
Mora v poglavju 6.3.2.2 izpolniti Načrt B in navesti naložbo/e, ki jih bo dokončal pred pretekom
petih let od izdaje odločbe o pravici do sredstev, v primeru, da ne bo uspešen pri kandidiranju
na druge javne razpise za ukrepe PRP.

V kolikor vlagatelj v poglavju 6.3.1. obkroži NE (torej z načrtovano naložbo ne namerava kandidirati
na druge ukrepe v okviru PRP 2007-2013, mora:
-

v poglavju 6.3.2.2 izpolniti Načrt B in navesti naložbo/e, ki jih bo dokončal pred pretekom petih let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev,
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Vlagatelj, ki se bo odločil za izpolnjevanje načrta A, mora v vsakem primeri izpolniti tudi načrt
B, saj v kolikor mu ne uspe pridobiti sredstev na drugih ukrepih PRP, mora v tem primeru pred
pretekom petih let od izdaje odločbe o pravici do sredstev izpolniti in dokončati načrt B, v
kolikor pa sredstva na drugih ukrepih pridobi, pa mora pred pretekom petih leto od izdaje
odločbe o pravici do sredstev izpolniti in dokončati načrt A.
Vlagatelj, ki se odloči za izpolnjevanje le načrta B, ga mora pred pretekom petih let od izdaje
odločbe o pravici do sredstev izpolniti in dokončati v celoti.
Vlagatelj v poglavje 6.3.4. UTEMELJITEV NAČRTA RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI opiše,
kako bo načrtovana naložba, ki jo navaja v okviru načrta A in/ali B pripomogla k razvoju oziroma
posodobitvi kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji. Naložba naj bo jasno in natančno opredeljena.
Predvidena investicija v posameznem načrtu (A in B) ne sme biti nižji od odobrenih sredstev.
Opozorilo!
Kmetijska mehanizacija in strojna oprema ne smeta v skupni vrednosti načrtovanih naložb
oziroma v skupni vrednosti informativnega izračuna, predstavljati več kot 40% celotne
vrednosti naložb, kot jih je vlagatelj izračunal na podlagi informacijskega izračuna in predvidel
v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti. Vlagatelj lahko uveljavlja le nakup nove kmetijske
mehanizacije ali opreme, nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme se upošteva le v
primeru v kolikor vlagatelj kupi rabljeno kmetijsko mehanizacijo in/ali opremo z veljavnim garancijskim
listom (kupljena oprema in/ali mehanizacija je še v garanciji), vrednost rabljene kmetijske
mehanizacije in/ali opreme pa ne preseže vrednosti nakupa nove kmetijske mehanizacije in/ali
opreme.
Nakup kmetijskih zemljišč. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme predstavljati več kakor 10% vrednosti
naložbe, ki jo je vlagatelj izračunal v okviru informacijskega izračuna. Vlagatelj mora pridobiti:
- odločbo upravne enote, da potrdi pravni posel,
- potrdilo neodvisnega cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti kmetijskih zemljišč

Prejemnik sredstev mora pred pretekom petih let od izdaje odločbe o pravici do
sredstev izpolniti vse naložbene cilje, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu in sicer
najmanj v višini prejetih sredstev. Kot dokazilo o izvedeni investiciji in višini
porabljenih sredstev, bo moral prejemnik sredstev pred iztekom petletnega obdobja
ARSKTRP predložiti ustrezna dokazila in sicer: račune, uporabno dovoljenje,
gradbeno dovoljenje,-
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6.3.1. VLAGATELJ NAMERAVA Z NAČRTOVANO NALOŽBO KANDIDIRATI NA DRUGE
UKREPE PRP (obvezno obkroži)
DA- z načrtovano naložbo bom kandidiral tudi na druge ukrepe v okviru PRP 2007-2013
NE- z načrtovano naložbo ne bom kandidirati na druge ukrepe v okviru PRP 2007-2013 ampak bom z
načrtovano naložbo kandidiral le na Ukrepu 112

VIŠINA PRELIMINARNEGA IZRAČUNA:______________________________________
6.3.2. NAČRT RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI A in/ali B
6.3.2.1. NAČRT RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI- načrt A
*Šifra in naziv

Enota mere

Količina enot

Vrednost z DDV

Skupaj:

6.3.2.2. NAČRT RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI- načrt B
*Šifra in naziv

Enota mere

Količina enot

Vrednost z DDV

Skupaj:

6.3.3. STROŠKI PREVZEMA KMETIJE, KI NISO DEL NAČRTA RAZVOJA KMETIJSKE
DEJAVNOSTI (glej navodila: dokazilo št. 6)

Splošni stroški

Enota mere

Vrednost z DDV

Skupaj:

Stran 18 od 52

Vrednost brez DDV

6.3.4. UTEMELJITEV NAČRTA RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI

6.4.

POSEBNI CILJI NAČRTA RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI

Prevzemnik mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis ustrezno poklicno znanje in mora biti
ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti.
V primeru, da prevzemnik na dan oddaje vloge na javni razpis ne izpolnjuje zahtevane strokovne
izobrazbe iz tega javnega razpisa, spodaj napiše načrt izobraževanja, ki ga mora v roku šestintrideset
(36) mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici sredstev dokončati in roku 30 dni od izpolnitve
pogoja o tem obvestiti ARSKTRP.
Prevzemnik mora imeti osnovno šolo uspešno dokončano najkasneje na dan oddaje vloge na
ta javni razpis. Uspešno dokončana osnovna šola pomeni imeti uspešno zaključenih vseh 8 ali
9 razredov osnovne šole z vsemi pozitivnimi ocenami, prav tako mora imeti prevzemnik,
najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis, najmanj 3 oziroma 5 let izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti.

NAČRT IZOBRAŽEVANJA OZIROMA USPOSOBLJENOSTI

Načrt poklicnega izobraževanja

Načrt usposabljanja (pridobitev NPK)

Stran 19 od 52

6.5.

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI
Koeficient

Vrsta zemljišča v dejanski rabi
vlagatelja

Pred
naložb
o (ha)

Po
naložbi
(ha)
1

NJIVE IN VRTOVI:
GERK 1100 –njiva oziroma vrt
(vključno z nasadi jagod)
GERK 1160-hmeljišče v obdelavi ali
premeni
GERK 1180 - trajne rastline na njivskih
površinah (njive špargljev, artičok in
rabarbare ter zelišč, drevesnice,
trsnice, ukorenišča hmeljnih sadik,P)
GERK 1190-rastlinjak (steklenjaki in
plastenjaki)

1
4

4

4

TRAVNIKI:
GERK 1300-trajni travnik

0,5

GERK 1321- barjanski travnik

0,5

GERK 1800-kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem

0,12

TRAJNI NASADI:
GERK 1211-vinograd

4

GERK 1212-matičnjak

4

GERK 1221-intenzivni sadovnjak

4

GERK 1222-ekstenzivni oz. travniški
sadovnjak

0,5

GERK 1230-oljčnik

4

GERK 1240-ostali trajni nasadi

4

DRUGE KMETIJSKE POVRŠINE
GERK 1430-ekstenzivni kraški pašnik X
0,25
GERK 1600-neobdelano kmetijsko
zemljišče X 0,25
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

0,25
0,25

4

Proizvodne pov. pri pridelavi gob
GOZD:
GERK 2000-gozd
SKUPAJ KMETIJSKA IN GOZDNA
ZEMLJIŠČA:
OMD:______% :

TNP: ______%

HGO: ______%

KZO: _____ %

VVO 1. reda: ______%

Natura 2000:_______%

GVP: ___%

Ostala območja:_______%

Stran 20 od 52

Primerljiv
a kmet.
zemljišča
pred
naložbo

Primerljiv
a kmet.
zemljišča
po
naložbi

6.6.

STALEŽ ŽIVALI

6.6.1. STALEŽ ŽIVALI
Navedite število živali iz zadnje oddane zbirne vloge, povprečni letni stalež živali, ki jih redite na kmetiji:
vrsto živine, število živali, koeficient GVŽ iz obrazca B subvencijskih vlog za leto 2011 in skupno število
GVŽ. Prevzemnik mora biti vpisan kot imetnik v evidenco imetnikov rejnih živali.
Vrsta živine

Število živali ob oddaji
zbirne vloge

Število turnusev

Koeficient
GVŽ

Število
GVŽ

Skupaj

6.6.2. ŠTEVILO ČEBELJIH DRUŽIN
Navedite registrirane čebelje panje. Imetniki čebeljih družin morajo biti vpisani v register čebelnjakov.
Stanje ob oddaji vloge na javni razpis
Proizvodne
(gospodarne)
AŽ panji
Nakladalni panji
Stacionarni čebelnjaki
Premični čebelnjaki
(kontejnerji)

6.6.3. ČEBELNJAKI

MID ČEBELNJAKA

Število čebeljih družin

Stran 21 od 52

6.7.

TRAJNI NASADI

6.7.1. TRAJNI NASADI, BREZ HMELJIŠČ
6.7.1.1.

PO GERK-IH
GERK_PID
trajnega
nasada*

Stanje ob oddaji vloge na javni razpis
Bruto površina
Mreža proti
trajnega
Sadna vrsta
toči (m2) (B)
nasada (m2)
(A)

Namakanje (m2)
(C)

Skupaj
* Površina GERK_PID-a je enaka bruto površini nasada

6.7.1.2.

PO SORTAH-OB ODDAJI VLOGE
Stanje ob oddaji vloge na javni razpis

Razdalja sajenja (m)
GERK_PID
trajnega
nasada

Sorta

Leto
sajenja

Število
sadik

Medvrstna
(A)

V
vrsti
(B)

Medvrstna
v bloku
(C)

Sistem
sajenja
(N)

Neto
površina
(m2)
(PN)

Vzgojna
oblika

6.7.2. HMELJIŠČA
6.7.2.1.

PO GERK-IH
Stanje ob oddaji vloge na javni razpis
Bruto površina nasada
Sadna vrsta
(m2) (A)

GERK_PID

Namakanje
(m2) (C)

Skupaj

6.7.2.2.

GERK_PID

PO SORTAH-OB ODDAJI VLOGE

Sorta

Leto
saje
nja

Stanje ob oddaji vloge na javni razpis
Ozn
Razdalja
Števi
Št.
aka
sajenja (m)
lo
vrst
(H1,
Medsadik
V vrsti
H2)
vrstna

Skupaj
Stran 22 od 52

Kategori
ja

Neto
površina
m2

Leto
izgrad
nje
žičnice

6.8.

NAMAKALNI SISTEMI

6.8.1. PORABA VODE ZA NAMAKANJE ZA DRŽAVNE IN ZASEBNE NAMAKALNE
SISTEME
Stanje ob oddaji vloge na javni razpis
Raba
zemljišč

Površina (ha)

Poraba vode za namakanje na ha v m

3

Kultura
Skupaj
Namakalna oprema za namakalne sisteme v državni lasti (navedite ime ter lokacijo namakalnega
sistema): _____________________________________________________________________

6.8.2. NAMAKALNA INFRASTRUKTURA ZA POTREBE NAMAKALNIH SISTEMOV V
ZASEBNI LASTI
Stanje ob oddaji vloge na javni razpis
Potreba po
vodi za
namakanje

Leto
izgradnj
e/
nakupa

Površina (ha) namakalnega sistema oz.
3
kapaciteta vodnega vira oz. opreme (m , l/s)

Obstoječi
namakalni
sistem:
__________
__________
Akumulacija
Druga oblika
vodne
prostornine
Namakalna
oprema
Skupaj

Stran 23 od 52

Enota mere

6.9.

VREDNOST PROIZVODNJE IN IZRAČUN BRUTO DODANE VREDNOSTI (BDV)

V spodnjih tabelah prikažemo vrednost proizvodnje po posameznih vrstah proizvodov in storitev ter prihodke iz naslova ukrepov kmetijske politike, nato pa preko
spremenljivih stroškov (v primeru, ko kmetija vodi knjigovodstvo po dejanskih dohodkih) ali s pomočjo pokritij (v primeru, ko je kmetija obdavčena po katastrskem
dohodku ali po normiranih odhodkih) izračunamo bruto dodano vrednost (BDV).
Sedanje in prihodnje prihodke oziroma pokritja in spremenljive stroške v tabeli 6.9.1. ocenimo na osnovi dejanskih knjigovodskih podatkov, (v primeru kmetij, ki so
obdavčene po dejanskih dohodkih) za kmetije, ki so obdavčene po katastrskem dohodku ali po normiranih odhodkih, uporabimo tabelo 6.9.2. V tem primeru si
pomagamo s Katalogom kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Podatki o prihodkih, spremenljivih stroških in pokritjih pri različnih hektarskih
pridelkih in pri različnih cenah za gojenje vrtnin na prostem so v sklopu razpisne dokumentacije na voljo na spletni strani MKO. Če se na kmetiji ukvarjajo z pridelavo
vrtnin v zavarovanih prostorih, je k vlogi oziroma k poslovnemu načrtu potrebno priložiti lastno kalkulacijo. Prav tako je potrebno odstopanja od uporabljenih
podatkov v prijavnem obrazcu v primerjavi z objavljenimi podatki o višini prihodkov oziroma pokritij utemeljiti in priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da na kmetiji v
resnici dosegajo drugačne rezultate.
Izračun BDV po sistemu PRIHODKA (tabela 6.9.1.) za tiste, ki vodijo knjigovodstvo, ali izračun BDV po sistemu POKRITJA (tabela 6.9.2.) za tiste, ki knjigovodstva
ne vodijo.
6.9.1.

Vrednost tržne proizvodnje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz naslova
ukrepa kmetijske politike po sistemu PRIHODKA

0
1
Enota mere Obseg
pridelave
Vrsta proizvodov
( ha,-)
in storitev

2
Povprečni
pridelek
(kg/ha,
mlečnost,
prirast,-)

Neposredna in
izravnalna plačila
Storitve s
kmetijsko
mehanizacijo za
kmetijsko
proizvodnjo
(strojni krožki)
Storitve s
kmetijsko
mehanizacijo za
kmetijsko
proizvodnjo
Stran 24 od 52

3
4
Skupna količina Cena na enoto
pridelka/storitve (EUR/enoto)
navedi enoto
(1x2)

5
Vrednost
PRIHODKA- EUR
(3x4)

6
7
Skupaj spremenljivi
Prodajne
stroški po vrstah
poti in
proizvodov in storitev kmetijski
proizvodi
iz Priloge 1
k Pogodbi

(dopolnilna
dejavnost)
Primarna
pridelava
kmetijskih
proizvodov v
okviru dopolnilne
dejavnosti na
kmetijah
Organska gnojila
Kmetijstvo skupaj
Gozdarstvo**
Dopolnilna
dejavnost na
kmetijah,
vključno s
storitvami s
kmetijsko
mehanizacije za
nekmetijske
dejavnosti
SKUPAJ
(kmetijstvo,
gozdarstvo in
dop. dejav.)
a) ostali spremenljivi stroški:elektrika, voda, telefon, delovna obleka,
pisarniški material, članarina, ipd
b) najemnine za zemljišča
c) Stroški najete delovne sile
d) Plačane obresti za posojila, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost
(*) Prodajne poti, kot so prodaja na domu, prodaja preko zadruge, … .

BDV = vrednost prihodka po vrstah proizvodov skupaj (5) – skupaj spremenljivi stroški po vrstah proizvodov (6) - ostali stroški (a+b+c+d)
= ________________________EUR
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6.9.2. Vrednost tržne proizvodnje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz naslova ukrepov
kmetijske politike po sistemu POKRITJA
0
Enota
mere
Vrsta
proizvodov in
storitev

1
2
Obseg pridelave Povprečni
( ha, št.glav-)
pridelek
(kg/ha,
mlečnost,
prirast,-)

Neposredna
in izravnalna
plačila, ki niso
zajeta v
pokritju
Storitve s
kmetijsko
mehanizacijo
za kmetijsko
proizvodnjo
(strojni
krožki)
Storitve s
kmetijsko
mehanizacijo
za kmetijsko
proizvodnjo
(dopolnilna
dejavnost)
Primarna
pridelava
kmetijskih
proizvodov v
okviru
dopolnilne
dejavnosti na
kmetijah
Stran 26 od 52

3
Skupna količina
pridelka/storitvenavedi enoto
(1x2)

4
Cena na
enoto
(EUR/eno
to)

5
Vrednost
PRIHODKAEUR
(3x4))

6
Pokritje na enoto
(POKRITJE/ha,
glavo,-)

7
Pokritje po vrstah
proizvodov in
storitev
(1x6)

8
Prodajne
poti in
kmetijski
proizvodi
iz Priloge
1k
Pogodbi

Organska
gnojila
Kmetijstvo
skupaj
Gozdarstvo***
Dopolnilna
dejavnost na
kmetijah,
vključno s
storitvami s
kmetijsko
mehanizacije
za
nekmetijske
dejavnosti

SKUPAJ
(kmetijstvo,
gozdarstvo in
dop. dejav.)
a)ostali spremenljivi stroški:elektrika, voda, telefon, delovna obleka, pisarniški material,
članarina, ipd
b) najemnine za zemljišča
c) Stroški najete delovne sile
d) Plačane obresti za posojila, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost
*Prodajne poti, kot so prodaja na domu, prodaja prek zadruge,-

BDV= pokritje po vrstah proizvodov skupaj-ostali stroški (a+b+c+d)______________________EUR
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6.10.

DRUŽINSKI ČLANI VLAGATELJEVEGA GOSPODINJSTVA IN DELOVNA SILA NA KMETIJI

V skladu s pogoji javnega razpisa vsakemu družinskemu članu določimo koeficient PDM (polnovredne delovne moči) in skupno število PDM/kmetijo. Pri izračunu
obsega dela upoštevamo, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to
vrednosti za osebe posameznih navedenih statusov/aktivnosti ne smejo preseči predvidenih vrednosti.

6.10.1. ČLANI KMETIJE
Ime in priimek

Odnos do
nosilca
dejavnosti

Letnica
rojstva

Status/aktivnost*(s
šifro
1-3)

Dokončana
izobrazba**(16)

Kmetijski
zavarovanec
(DA/NE)

Število PDM

nosilec

Skupaj
*Status/aktivnost za lastno delovno silo na kmetiji: 1 – kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 2–druge osebe na kmetiji (0,5 PDM), 3- osebe, ki so mlajše od 15 let (0 PDM);
**Dokončana izobrazba: 1-osnovnošolska, 2-poklicna, 3-srednješolska, 4-višja, 5-visoka, 6- univerzitetna ali več.
***Kmetijska ali s kmetijstvom povezane dejavnosti: agro-živilske, veterinarske, gozdarske, lesarske, vrtnarske smeri.

Stran 28 od 52

6.10.2. ZAPOSLENI NA KMETIJI
Stanje zaposlenih*
Število zaposlenih
Najeta sezonska delovna sila** (št.
ur)
SKUPAJ

6.10.3. SKUPNI OBSEGA DELA NA KMETIJI
Skupni letni obseg dela lastne in
najete delovne sile na kmetiji

Stanje PDM

Lastna delovna sila
Najeta delovna sila
SKUPAJ
*Navedemo stanje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis.
**Navedemo skupno število opravljenih ur sezonske delovne sile ( za 1 PDM se šteje 1.800 ur)

6.11.

GOSPODARSKA VITALNOST KMETIJE OB PREDLOŽITVI VLOGE

EUR/PDM je: ______________________________
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Stanje PDM

7. SEZNAM DOKAZIL (označite dokumente, ki ste jih priložili k vlogi na javni razpis s križcem)!
Zapor.
št.

SEZNAM DOKAZIL

X

OBVEZNA DOKAZILA
1.

Izpolnjena tabela z označenimi točkami, na podlagi katere vlagatelj naredi preliminarni
izračun

2.

Potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o gospodinjski skupnosti

*3.

*Fotokopije zemljiško knjižnih izpiskov IN fotokopije lastninskih listov kmetije

4.

Dokazilo o prevzemu kmetije

*5.

Dokazilo o reji živali

6.

Dokazila o stroških prevzema kmetije

7.

Potrdilo o ustrezni izobrazbi in usposobljenosti ter izjava o pridobljenih izkušnjah za
opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti

8.

Dokazilo o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah

9.

Dokazilo o kakovosti

10.

Agromelioracija kmetijskih zemljišč

11.

Dokazila o vodenju FADN ali knjigovodstva

12.

Dokazilo v primeru da vlagatelj prevzema kmetijo ki je po obsegu kmetijskih zemljišč v
uporabi večja od kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in dokazilo o tem, da je
zakonski oz. izvenzakonski partner nosilca lastnik oz. solastnik druge kmetije
NEOBVEZNA DOKAZILA

13.

Overjen izpisek iz zemljiške knjige-sklep o vpisu v ZK

14.

Dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
IZJAVA

1.

SOGLASJE SOLASTNIKA/CE- partnerja/ke iz zakonske ali zunajzakonske skupnosti (v
kolikor prevzemnik/ca ni v celoti lastnik/ca kmetije)

2.

Izjava upravičenca o spremljanju rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN-ukrep
112

* Dokazila označena z * so delno obvezna dokazila.

K vlogi na javni razpis morate obvezno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je navedena v poglavju 8.
Seznam dokazil. Dokumentacijo z oznako »neobvezno« je zaradi hitrejše obravnave, priporočljivo
priložiti k vlogi na javni razpis. V primeru, da dokumentacije pod oznako »neobvezno« ne boste priložili,
je vloga na javni razpis kljub temu popolna, potrebno dokumentacijo pa bo pridobila ARSKTRP sama.
Priloženi obrazci se izpolnijo s čitljivimi tiskanimi črkami, podpišejo in skupaj z ostalimi prilogami in izjavami
priložijo v vrstnem redu, ki je naveden v vlogi na ta javni razpis.
Stran 30 od 52

DOKAZILO št. 1. (obvezno dokazilo)
Izpolnjen točkovalnik na podlagi katerega vlagatelj izračuna preliminarni izračun.
Vlagatelj izpolni točkovalnik, torej obkroži število točk, ki bodo podlaga za preliminarni izračun.
Max.
število
točk

Število točk:

A. TRŽNI IN EKONOMSKI VIDIK PROIZVODNJE
1. Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi, živali in bruto prihodek Navodilo:
kmetijske površine v uporabi se upoštevajo na podlagi zadnje oddane zbirne vloge. Pri točkovanju se
ne upoštevajo gozdna zemljišča! Upoštevajo se samo zemljišča v RS!

30

-

kmetija ima v uporabi več kot 20ha primerljivih kmetijskih površin

30

-

kmetija ima v uporabi več kot 17ha primerljivih kmetijskih površin

28

-

kmetija ima v uporabi več kot 15ha primerljivih kmetijskih površin

26

-

kmetija ima v uporabi več kot 13ha primerljivih kmetijskih površin

24

-

kmetija ima v uporabi več kot 10ha primerljivih kmetijskih površin

22

-

kmetija ima v uporabi več kot 8ha primerljivih kmetijskih površin

20

-

kmetija ima v uporabi več kot 6ha primerljivih kmetijskih površin

15

-

kmetija ima v uporabi več kot 5ha primerljivih kmetijskih površin

10

-

kmetija ima v uporabi od 3 do vključno 5ha primerljivih kmetijskih površin

8

-

lastnik kmetije, ki ima v reji najmanj:
1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic
50 plemenskih samic oz. 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso
6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali

8

-

kmetija ima v lasti najmanj 40 čebeljih družin

8

-

na kmetiji je bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti v letu 2010
znašal vsaj 8536,36 EUR
2. Vodenje knjigovodstva ali FADN Navodilo: v kolikor vlagatelj uveljavlja točke za vodenje
knjigovodstva ali FADN, se je moralo voditi na prevzeti kmetiji knjigovodstvo ali FADN že vsaj eno
obračunsko leto. Za eno obračunsko leto se šteje obdobje od 1.1. do 31.12, pred letom oddaje vloge
na javni razpis. (glej dokazilo št. 11)

-

ne kmetiji se vodi knjigovodstvo ali FADN že najmanj eno obračunsko leto

8

15

15

3. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetije. Navodilo: računi se morajo glasiti na
prevzemnika (glej dokazilo št. 6; upoštevajo se stroški ob prevzemu kmetije brez DDV)

20

-

nad 20.000 EUR stroškov

20

-

nad 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR stroškov

18

-

nad 5.000 EUR do vključno 10.000 EUR stroškov

15

-

do vključno 5.000 EUR

5
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4. Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti Navodilo: V kolikor želi vlagatelj uveljavljati točke na
podlagi zavarovanja iz kmetijske dejavnosti, mora bit le ta zavarovan najkasneje na dan oddaje vloge
na ta javni razpis in še najmanj 5 let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Skladno z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št 109/2006-UPB4, 112/2006
Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG, 91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I-40/09-15, 38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ,
94/2010-ZIU, 84/2011 Odl.US: U-I-245/10-13, U-I-181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl.US: U-I287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5
EVA: 1998-2611-0057,), se upoštevajo naslednje zavarovalne podlage:
a) zavarovalna podlaga 51: kmetje (nosilci kmetijskega gospodarstva), ki so pokojninsko-invalidsko in
zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
b) zavarovalna podlaga 52: člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno
zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
c) zavarovalna podlaga 007: kmetje ali člani kmečkega gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (glej dokazilo št. 14)

-

vlagatelj je kmetijski zavarovanec

25

25

B. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
5. Kakovost proizvodov, varnost živil in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Navodilo:
upošteva se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Možna je samo ena izbira. (glej
dokazilo št. 9) Za pridobitev teh točk je nujno potrebno, da kmetija s proizvodi tudi trži.

10

kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljen uradni zaščitni znak za kakovost:
- »ekološki proizvod«,
- »zaščiteni kmetijski proizvod« (geografsko poreklo, geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost-tradicionalen ugled),
- pridelovanje hmelja, za katerega je bil v postopku certificiranja pridelave hmelja izdan
certifikat, s katerim se potrjuje poreklo in kakovost hmelja,
- vino z znakom priznano tradicionalno poimenovanje- PTP (cviček, bizeljčan, teran,..)

10

-

vino z zaščitenim geografskim poreklom-ZGP (kakovostno in vrhunsko vino)
deželno vino s priznano geografsko označbo-ZGO

8

-

kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljen uradni zaščitni znaki za
kakovost:»proizvod višje kakovosti«
kmetija ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljeno odločbo MKO o proizvodih
integrirane pridelave

7

-

C. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK
6. Končana izobrazba vlagatelja Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k
prijavnemu obrazcu (glej dokazilo št. 7)

25

-

opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oz. doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz
kmetijske smeri

25

-

opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1. raven)
iz kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali
opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oz. doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz
nekmetijske smeri

24

univerzitetna izobrazba vključno z specializacijo po visokih strokovnih programih (7
raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
ali
opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1. raven)
iz nekmetijske smeri

23

končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6 raven) ali
univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1.bolonjska stopnja) kmetijske
ali kmetijski sorodne smeri ali
univerzitetna izobrazba vključno z specializacijo po visokih strokovnih programih (7
raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) nekmetijske smeri

22

-

-

-
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-

končana srednje strokovna izobrazba (5 raven) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri
(srednja šola) ali
pridobljen certifikat NPK V. ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali
končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri ( 6 raven) ali
univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1.bolonjska stopnja)
nekmetijske smeri

20

15

-

končana izobrazba srednje poklicne kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (4. raven) ali
pridobljen certifikat najmanj NPK IV. ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski sorodne
smeri ali
končana srednje strokovna izobrazba (5 raven) nekmetijske smeri (srednja šola)

-

končana nižja poklicna izobrazba kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (3. raven) ali
opravljen izpit za čebelarskega mojstra ali
končana izobrazba srednje poklicne nekmetijske smeri (4. raven)

10

-

končana nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri (3. raven) ali
osnovnošolska izobrazba ( 2. raven)

5

-

-

7. Starostna struktura in socialna struktura vlagatelja. Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki
jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu (glej dokazilo št. 2)

20

-

vlagatelj ima družino z tremi ali več otroci

20

-

vlagatelj ima družino z dvema otrokoma

19

-

vlagatelj ima družino z enim otrokom

18

-

vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 30 let in nima otrok

17

-

vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 35 let in nima otrok

15

-

vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 40 in nima otrok

10

D. NARAVOVARSTVENI VIDIK
9. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje Navodilo: upoštevajo se podatki, ki jih je vlagatelj
navedel v prijavnem obrazcu

30

-

na kmetiji se izvaja ekološka pridelava

30

-

na kmetiji se izvaja integrirana pridelava

20

-

na kmetiji se izvajajo najmanj 3 ukrepi KOP

10

E. OBMOČNO REGIONALNI VIDIK KMETIJSKE PROIZVODNJE
10. Lokacija kmetije glede na območje Navodilo: na navedenih območjih se nahaja več kot
50% kmetijskih zemljišč v uporabi oz. sedež kmetije, če KMG nima v uporabi kmetijskih zemljišč.
Upošteva se lokacija kmetije. Možna je le ena izbira

20

-

najožje vodo-varstveno območje (VVO1)

20

-

območje regijskih in krajinskih parkov ali območje Natura 2000

15

11. Lokacija kmetije glede na regijo Navodilo: lokacija kmetije se nahaja na območju ene od
razvojnih regij Republike Slovenije glede na Indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje
Državnega razvojnega programa 2007-2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 23/2006)
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10

-

Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnje-posavska
regija

10

-

Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija

9

-

Goriška regija in Savinjska regija

8

-

Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

7

-

Osrednje-slovenska regija

6

12. OMD območje Navodilo: merilo se nanaša na kmetije, ki imajo več kot 50% površin na OMD
območjih. Najprej se določi ali kmetija spada med kmetije, ki imajo več kot 50% površin na OMD
območjih in v kolikor kmetija izpolnjuje ta pogoj, se ji dodelijo točke. Upošteva se povprečno št.
točk/ha, ki jih prejme kmetija iz naslova izvajanja ukrepa 211 in ukrepa 212. Možna je le ena izbira.
Upoštevajo se podatki iz RKG.

25

-

kmetija prejme 500 točk ali več

25

-

kmetija prejme od 400 do 499 točk

24

-

kmetija prejme od 300 do 399 točk

23

-

kmetija prejme od 200 do 299 točk

22

-

kmetija prejme do 199 točk

21

13. Revitalizacija kmetijskih zemljišč. Navodilo:
-

-

v okviru revitalizacije se priznajo agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih in naslednji
stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičevja in stroški odstranitve kamnitih osamelcev.
Vlagatelj lahko uveljavlja do 5.000 EUR /ha kmetijskih zemljišč. Zemljišča, katera vlagatelj
uveljavlja v okviru revitalizacije imajo lahko rabo: 1410,1420, 1500,1600, 1800), ne smejo pa imeti
rabe: 1100, 1160, 1180, 1190, 1300, 1321, 1211, 1212, 1221, 1222, 1230, 1240. V kolikor
vlagatelj uveljavlja točke agromelioracijskih del na podlagi tega ukrepa, ni upravičen do
financiranja istih agromelioracijskih del na istih zemljiščih, pri ukrepu 121-Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev. (glej dokazilo št. 10 in 10/a)

vlagatelj prejeme do 25 točk/ha kmetijskih zemljišč, na katerih izvedejo
agromelioracijska dela.
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DOKAZILO št. 2 (obvezno dokazilo)
POTRDILO O STALNEM PREBIVALIŠČU IN POTRDILO O GOSPODINJSKI SKUPNOSTI
Prevzemnik priloži:
-

originalno potrdilo o stalnem prebivališču IN
potrdilo o gospodinjski skupnosti (razvidni so člani vlagateljeve družine).

Potrdilo mora biti izdano s strani Upravne enote.
Če iz potrdila o gospodinjski skupnosti niso jasno razvidni člani vlagateljeve družine, je za vlagateljeve otroke
potrebno priložiti overjeno kopijo rojstnega lista iz katere je jasno razvidno sorodstveno razmerje do
vlagatelja.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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* DOKAZILO št. 3
FOTOKOPIJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH IZPISKOV KMETIJE IN FOTOKOPIJE LASTNINSKIH LISTOV
KMETIJE

•
•

pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti
neobvezno priloži prevzemnik

Prevzemnik neobvezno priloži fotokopije zemljiškoknjižnih izpiskov in fotokopije lastninskih listov kmetije.
Zemljiškoknjižne izpiske in lastninske liste je potrebno urediti v obliki preglednice.

PRILOGA št. 3/1 (obvezno dokazilo)
ZA VLAGATELJE, KATERI NE IZPOLNJUJEJO VSTOPNEGA KRITERIJA 3HA PKP, KER DEL
ZEMLJIŠČ, KI PRIPADAJO KMETIJI, LEŽI IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Prevzemnik, ki ne izpolnjuje vstopnega kriterija 3ha PKP, kot je določeno v tem javnem razpisu, zaradi tega,
ker del zemljišč kmetije leži izven območja Republike Slovenije, mora poleg fotokopij zemljiško knjižnih
izpiskov in fotokopij lastninskih listov kmetije, ki jih pridobi v Republiki Sloveniji, priložiti tudi fotokopije
zemljiško knjižnih izpiskov in lastninskih listov, ki dokazujejo, da ležijo zemljišča kmetije, ki jo prevzema izven
območja Republike Slovenije.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 4 (obvezno dokazilo)
DOKAZILO O PREVZEMU KMETIJE
•

obvezno priloži prevzemnik

1. Prevzemnik prilaga (obkroži):
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

notarsko overjeno izročilno pogodbo
notarsko overjeno darilno pogodbo
notarsko overjeno pogodbo o preužitku
pravnomočen sklep o dedovanju
overjeno kupoprodajno pogodbo

V primeru, da ne prilagate originalne listine iz zgornjega seznama, lahko priložite originalno overjeno
fotokopijo (fotokopija, ki ni overjena in na kateri je le fotokopirana originalno overjena listina ni verodostojen
dokument). Fotokopijo overite na Upravni enoti ali pri notarju.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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*DOKAZILO št. 5
DOKAZILO O ŽIVALIH V REJI
•
•

pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti, če gre za govedo
za govedo neobvezno priloži prevzemnik, za vse druge vrste živali pa prevzemnik obvezno priloži
ustrezna dokazila o živalih v reji

V kolikor prevzemnik vstopa v ukrep na podlagi prenosa živali priloži potrdilo iz registra imetnikov živali, da je
najkasneje na dan oddaje vloge na ta javni razpis, kot imetnik živali vpisan v register imetnikov živali.

.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 6 (obvezno dokazilo)
DOKAZILA O STROŠKIH PREVZEMA KMETIJE
•

obvezno priloži prevzemnik

Vlagatelj priloži overjene fotokopije dokazil o stroških, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetije.
Vlagatelj v tabelo 6.3.3. STROŠKI PREVZEMA KMETIJE, KI NISO DEL NAČRTA RAZVOJA KMETIJSKE
DEJAVNOSTI vpiše vrsto splošnega stroška, ki ga uveljavlja in dopiše višino stroška z in brez DDV.
Priložijo se overjene fotokopije dokazil o stroških, med katere spadajo:
- notarski in sodni stroški,
- izplačilo dednih deležev, v kolikor so le ti navedeni v pogodbi ali listinah, ki so bile podlaga za lastniški
prenos kmetije in v katerih je posebej navedeno, da bo prevzemnik tudi izplačal dediče. Načini izplačila
dednih deležev so:
a) v gotovini: v primeru izplačila dednih deležev v gotovini, je pogodbi potrebno priložiti dokazilo o dejansko
opravljenem izplačilu dedičem (bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da je bilo izplačilo izvršeno po
elektronski poti, ki mora biti potrjeno z originalnim žigom banke, preko katere je bila transakcija izvršena) ali
b) v lesu: prevzemnik mora predložiti notarsko overjene izjave dedičev o dejanskem prejemu dednih deležev
v lesu, ki so navedeni tudi v izročilni ali darilni pogodbi skupaj s potrdilom Zavoda za gozdove Slovenije, da je
bil les dejansko posekan ali
c) v kmetijskih zemljiščih (iz prevzema so lahko izključena zemljišča v skupni velikosti do 0,5ha PKP) ali
d) v gradbenih parcelah ali površinah.
V primeru izplačila dednih deležev v lesu, zemljiščih ali objektih se upošteva že opravljen posel, kar
mora biti dokazljivo na podlagi notarsko overjene izjave prejemnika, da je dediščino dejansko prejel.
Vrednost dediščine mora oceniti sodni cenilec ali sodni izvedenec, ki je pristojen za določeno
področje. Priložen mora biti cenilni zapisnik oz. izvedensko mnenje.
- stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev za izdelavo ocene vrednosti lesa za namen izplačila dednih
deležev,
- stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi,
- stroški nakupa kmetije.
Stroški se upoštevajo na podlagi računov, dokazil o plačilu in dokaznih sredstev, ki se morajo glasiti
na ime mladega prevzemnika.
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DOKAZILO št. 7 (obvezno dokazilo)
DOKAZILO O USTREZNI IZOBRAZBI IN USPOSOBLJENOSTI PREVZEMNIKA ZA OPRAVLJANJE
KMETIJSKE ALI S KMETIJSTVOM POVEZANE DEJAVNOSTI TER IZJAVA O PRIDOBLJENIH
DELOVNIH IZKUŠNJAH IZ OPRAVLJANJA KMETIJSKE ALI GOZDARSKE DEJAVNOSTI
•

obvezno priloži prevzemnik

Kot dokazilo o ustrezni izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkušnjah prevzemnika iz opravljanja kmetijske
in s kmetijstvom povezane dejavnosti priložite naslednje dokumente:
overjeno fotokopijo dokumenta o najvišji doseženi izobrazbi. Prevzemnik priloži:
-

spričevalo o uspešno zaključeni osnovni šoli. Dokončana osnovna šola pomeni uspešno zaključenih
osem oziroma devet razredov z vsemi pozitivnimi ocenami in/ali
spričevalo o uspešno zaključeni srednji oz. poklicni šoli s pridobljenim nazivom in/ali
overjeno fotokopijo diplome o uspešno pridobljenem nazivu VI ali VII stopnje izobrazbe in/ali
overjeno fotokopijo dokazila o pridobljenem nazivu magister oz. doktor in/ali
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s
kmetijstvom povezane dejavnosti in

potrdilo o pridobljenih izkušnjah iz opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti (upoštevajo se
naslednja potrdila):
-

-

fotokopijo potrdila o zavarovanju iz kmetijske dejavnosti, ki dokazuje, da je bil prevzemnik
neprekinjeno zavarovan najmanj 3 oziroma 5 let ali
overjeno fotokopijo delovne knjižice, ki dokazuje zaposlenost v kmetijskem, živilsko predelovalnem,
lesarskem, veterinarskem, vrtnarskem ali gozdarskem podjetju najmanj 3 oziroma 5 let ali
s strani nosilca kmetijskega gospodarstva, namestnika nosilca, zakonskega ali izvenzakonskega
partnerja nosilca ali solastnika kmetije na kateri je prevzemnik pridobil zahtevane izkušnje v skladu s
tem javnim razpisom in prevzemnika podpisano in datirano izjavo o delovnih izkušnjah prevzemnika,
s katero dokazuje 3 oziroma 5 let izkušenj iz opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
V primeru, da vlagatelj nima nobenega od zgoraj naštetih potrdil, s katerim bi izkazoval pridobljene
izkušnje iz opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, vlagatelj priloži potrdilo o stalnem
prebivališču na prevzeti kmetiji, s katerim dokazuje da je na prevzeti kmetije imel neprekinjeno stalno
prebivališče 3 oziroma 5 let.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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IZJAVA O PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH PREVZEMNIKA IZ OPRAVLJANJA
KMETIJSKE ALI GOZDARSKE DEJAVNOSTI
Podpisani PRENOSIK, nosilec ali namestnik nosilca ali zakonski ali izvenzakonski partner
PRENOSNIKA, nosilca ali solastnik kmetije, ki ni prevzemnik po tem javnem razpisu (ustrezno podčrtaj
status):
ime in priimek: __________________________________________________________________________
naslov:
__________________________________________________________________________
KMG MID:
__________________________________________________________________________
izjavljam, da je prevzemnik:
ime in priimek: __________________________________________________________________________
naslov:
__________________________________________________________________________
pridobil:

-

5 let izkušenj iz opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti
3 leta izkušenj iz opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti

(pridobljena leta izkušenj obvezno podčrtajte ali obkrožite!) na moji kmetiji

Prevzemnik doda obrazložitev, na kateri kmetiji in kako je pridobil potrebne izkušnje s potrditvijo (podpisom)
kmeta (nosilca ali namestnika nosilca ali zakonskega ali izvenzakonskega partnerja nosilca ali solastnika)
kmetije, na kateri je te izkušnje pridobil :

Kraj in datum:
Podpis nosilca ali namestnika nosilca ali
zakonskega ali izvenzakonskega
partnerja nosilca ali solastnika kmetije, ki
ni prevzemnik po tem javnem razpisu:

Kraj in datum:

Podpis prevzemnika:

V kolikor izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah prevzemnika iz opravljanja kmetijske ali gozdarske
dejavnosti podpiše prevzemnik kmetije po tem javnem razpisu, ali njegov zakonski oz. zunajzakonski partner
je ta izjava neveljavna.
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DOKAZILO št. 8 (obvezno dokazilo)
DOKAZILO O PLAČANIH DAVKIH IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATVAH
•

obvezno priloži prevzemnik

Dokazilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah prevzemnika

Prevzemnik obvezno priloži potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah. Iz potrdila mora biti
razvidno, da ima prevzemnik plačane vse davke in druge obvezne dajatve. Priloži se potrdilo Davčne uprave
Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni na dan oddaje vloge na ta javni razpis. Davčni
zavezanci lahko priložijo kopijo odločbe o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register davčnem zavezancu.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 9 (obvezno dokazilo)
DOKAZILO O KAKOVOSTI (višja kakovost, označba porekla, geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, ekološki, integriran proizvod)
-

obvezno priloži prevzemnik

Priloži se:
- kopije oziroma originale embalaže oz. etikete ali
- slike prodajnega mesta in
- kopija odločbe o podelitvi zaščitnega znaka. Odločba se lahko glasi na vlagatelja ali na skupino
proizvajalcev (če se odločba glasi na skupino proizvajalcev mora vlagatelj predložiti dokazilo, da je
član te skupine proizvajalcev)
za:
1.
2.
3.
4.
5.

ekološki proizvod, odločba MKO o pridobljenem zaščitnem znaku
višja kakovost, označba porekla, geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost,
proizvod integrirane pridelave, odločba MKO o pridobljenem zaščitnem znaku
certifikat, s katerim se potrjuje poreklo in kakovost hmelja,
VINO-odločba o ocenitvi mošta in/ali vina.

V kolikor vlagatelj uveljavlja točke v okviru merila B. tehnološki vidik naložbe, mora izdelke za katere
uveljavlja točke tudi tržiti.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 10 (obvezno dokazilo)
ODLOČBA O UVEDBI AGROMELIORACIJE
-

obvezno priloži prevzemnik

V okviru revitalizacije se priznajo agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih in naslednji stroški: zemeljska dela,
stroški krčitve grmičevja in stroški odstranitve kamnitih osamelcev. Vlagatelj mora agromelioracijo zaključiti pred pretekom
petih let od izdaje odločbe o pravici do sredstev jo tudi zagerkati in zavesti pod rabo: 1100, 1160, 1180, 1190, 1300,
1321, 1211, 1212, 1221, 1222, 1230, 1240
Vlagatelj lahko uveljavlja do 5.000 EUR /ha kmetijskih zemljišč.
Zemljišča, katera vlagatelj lahko uveljavlja v okviru revitalizacije imajo lahko rabo: 1410,1420, 1500,1600, 1800 in 2000 (v
primeru, da ima vlagatelj že odločbo Zavoda za gozdove o poseku), ne smejo pa imeti rabe: 1100, 1160, 1180, 1190,
1300, 1321, 1211, 1212, 1221, 1222, 1230, 1240.
V kolikor vlagatelj uveljavlja točke agromelioracijskih del na podlagi tega ukrepa, ni upravičen do financiranja
istih agromelioracijskih del na istih zemljiščih, pri ukrepu 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih
1. Vsa agromelioracijska dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
2. V okviru agromelioracijskih del se priznajo naslednji stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičevja in
stroški odstranitve kamnitih osamelcev.
3. Do podpore niso upravičena agromelioracijska dela, ki se izvajajo na komasacijskih območjih.
4. Revitalizacija kmetijskih zemljišč, mora biti dokončana najkasneje pred pretekom petih let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev
V kolikor gre v skladu z 80 členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS št. 71/2011-UPB2, 58/2012; v nadaljnjem besedilu ZKZ-UPB2) za zahtevno agromelioracijo je
tu potrebno priložiti odločbo o uvedbi agromelioracije.

OBVEZNO DOKAZILO št. 10/1
VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI NEZAHTEVNE AGROMELIORACIJE

V kolikor vlagatelj na podlagi 80 člena ZKZ-UPB2 uveljavlja nezahtevno agromelioracijo, za katero ni
potrebno priložiti odločbe o uvedbi agromelioracije izpolni spodaj priložene tabele in jih dopolni z ustreznimi
dokazili
OBVEZNI PODATKI O INVESTICIJI

PODATKI O AGROMELIORACIJI

Naziv investicije - ime
agromelioracijskega območja
Upravna enota v kateri je
agromelioracija locirana
Občina v kateri je agromelioracija
locirana
Katastrska/e občina/e v kateri je
agromelioracija locirana (k.o.) – ime in
številka
Parcelna/e številka/e
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Skupna neto površina območja
agromelioracije, izražena v ha
OBVEZNE PRILOGE:
MEJE OBMOČJA AGROMELIORACIJE

1. 1.

1. 2.

Grafični izris območja agromelioracije na katastrskem načrtu Geodetske uprave Republike
Slovenije z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske/ih občin (
v merilu 1: 2.000 ali 1: 2.500 ).
Lokacijska informacija (izda občina na območju katere ležijo parcele, ki so predmet
agromelioracije).

OBVEZNE PRILOGE NA PODLAGI LOKACIJSKE INFORMACIJE OBČINE, V KATERI LEŽI
AGROMELIORACIJA. V lokacijski informaciji občine, v kateri leži agromelioracijsko območje, so
navedeni podatki o območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih. Kadar agromelioracijsko
območje leži znotraj območij, ki so varovana po posebnih predpisih, je potrebno priložiti:
MNENJA IN SOGLASJA DRUGIH INSTITUCIJ
2.1.

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE:
Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list, št. 39/2006-UPB1,
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, v
nadaljnjem besedilu: ZVO) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o spremembi in
dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katero je potrebno izvesti presojo vplivov na
okolje (Uradni list št. 72/2007, 32/2009, 95/2011), kjer je v 1 točki, 3. člena, navedeno: Vrste
posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg dosega ali presega
predpisani prag, so določene v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe. V prilogi II, za kmetijstvo,
gozdarstvo in ribogojstvo, je navedeno v točki a), da je za vrsto posega: preoblikovanje
morfologije tal kmetijskih zemljišč in v točki b), da je za vrsto posega: ureditev neobdelanih
zemljišč ali zemljišč na polnaravnih območjih za intenzivno kmetijstvo, v obeh primerih prag
posega, površina zemljišč 50 ha in prag posega , če gre za varovano območje, površina 30 ha.

2. 2.

MNENJE ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE:
Na podlagi 33.a in 101.d člena Zakona o ohranjanju narave-ZON-UPB2 (Uradni list RS, št.
96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007
Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B v nadaljnjem
besedilu:ZON-UPB), in 44. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/2006, 38/2010, 3/2011) je
za vsak poseg v naravo in poseg v prostor, ki ima status varovanega območja, potrebno pridobiti
mnenje o sprejemljivosti posega v prostor.

2. 3.

MNENJE ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE:
Na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95,
24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006
Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010; v
nadaljnjem besedilu ZG), je za posege v gozd in gozdni prostor potrebno pridobiti soglasje
Zavoda za gozdove Slovenije.

2. 4.

MNENJE ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE:
Za posege na varovana območja, objekte kulturne dediščine in spomenike je v skladu s 43.
členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list, RS, št. 7/99 in 16/08-ZVKD-1) potrebno
predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
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2. 5.

OSTALA OBMOČJA OMEJITEV IN VAROVANJ:
Na podlagi lokacijske informacije je v določenih primerih potrebno pridobiti tudi:
-

mnenje za poseg v varovalni pas občinske ceste

-

mnenje za poseg v varovalni pas železniške proge

-

mnenje za poseg v varovalni pas elektrovoda

-

P

SOGLASJE, v primeru, da je več so-lastnikov na parcelah, na katerih se bo izvajala agromelioracija

_________________________________________________________________soglašam, da
( ime in priimek oz. firma in naslov (so)lastnika parcel/e)
____________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. firma in naslov predlagatelja melioracije, investitorja)

na parceli (parcelah), ki so v moji (so)lasti, in so navedene v priloženi tabeli, uvede agromelioracijo:

Zap.št.

parcelna številka

k.o. parcele

(so)lastniški delež

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kraj in datum:

Podpis pooblastitelja:

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 11 (obvezno dokazilo)
DOKAZILA O VODENJU FADN ALI KNJIGOVODSTVA
-

obvezno priloži prevzemnik

V kolikor vlagatelj uveljavlja točke za vodenje FADN ali knjigovodstva mora predložiti dokazilo da se na
kmetiji vodi FADN ali knjigovodstvo že vsaj eno obračunsko leto. Za eno obračunsko leto se šteje
obdobje od 1.1. do 31.12, pred letom oddaje vloge na javni razpis.
Kot ustrezno dokazilo se upošteva:
-

za vodenje FADN: kopijo izpolnjenega obrazca: Standardni rezultati obdelave podatkov po
metodologiji FADN, za preteklo leto,
za vodenje knjigovodstva: kopijo poročilo za preteklo leto, kopijo izkaza poslovnega izida, ter kopijo
bilance stanja za preteklo leto,
ustrezno dokazilo, s katerim vlagatelj dokaže, da so bili podatki, na podlagi katerih vodi FADN ali
knjigovodstvo (poslani v obdelavo) (v primeru, da vlagatelj vodi FADN ali knjigovodstvo sam)

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

DOKAZILO št. 12 (obvezno dokazilo)
12/1 Prilogo izpolnite le v primeru, da vlagatelj prevzema kmetijo ki je po obsegu kmetijskih zemljišč
v uporabi (GERK-ih) večja od kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in za njo iz naslova
Ukrepa 112 še ni prejel sredstev. Vlagatelj izpolni naslednje podatke:

KMG-MID kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in za njo iz naslova Ukrepa 112 še ni prejel
sredstev:___________________________________________________________________________

KMG-MID kmetije, ki jo je vlagatelj prevzel:________________________________________________

12/2 Prilogo izpolnite le v primeru, da je zakonski oz. zunajzakonski partner prenosnika lastnik oz.
solastnik kmetije z drugim KMG-MID-om, ki ni predmet prevzema po tem javnem razpisu.

KMG-MID kmetije, ki jo ima v lasti vlagatelj oz. katere solastnik je zakonski oz. zunajzakonski partner
prenosnika:__________________________________________________________________________

Nosilec KMG:_________________________________________________________________________

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 13
SKLEP O VPISU LASTNINE V ZEMLJIŠKO KNJIGO
•
•

pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti
neobvezno priloži prevzemnik

Vlagatelj mora priložiti sklep o vpisu lastnine v zemljiško knjigo izdan s strani pristojnega sodišča.
Kot datum vpisa v zemljiško knjigo se šteje datum predloga v zemljiško knjigo, vendar šele po tem, ko je
o predlogu sodnik pravnomočno odločil, da se vpis posamezne parcele v zemljiško knjigo lahko izvede!!!
V koliko vlagatelj predloži le predlog za vpis v zemljiško knjigo o katerem še ni pravnomočno odločeno, se
smatra da to dokazilo ni veljavno.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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DOKAZILO št. 14
POTRDILO O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
•
•

pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti
neobvezno priloži prevzemnik

Prevzemnik priloži potrdilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Iz potrdila mora biti razvidno, da
je prevzemnik pokojninsko in invalidsko zavarovan najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis na
podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št, Uradni list RS, št 109/2006-UPB4, 112/2006 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG,
91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I-40/09-15,
38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ, 94/2010-ZIU, 84/2011 Odl.US: U-I-245/10-13, UI-181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl.US: U-I-287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF,
55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5 EVA: 1998-2611-0057) ; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), se
upoštevajo naslednje zavarovalne podlage:
zavarovalna podlaga 51: kmetje (nosilci kmetijskega gospodarstva), ki so
pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
b) zavarovalna podlaga 52: člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko
in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni
poklic ali
c) zavarovalna podlaga 007: kmetje ali člani kmečkega gospodarstva, ki so prostovoljno
vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

a)

Priloži se potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V kolikor želi vlagatelj uveljavljati točke na podlagi zavarovanja iz kmetijske dejavnosti, mora bit le ta zavarovan
najkasneje na dan oddaje vloge na ta javni razpis in še najmanj 5 let od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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Izjava, ki jo mora prevzemnik priložiti obvezno:
Izjava št. 1: IZJAVA O SOGLASJU SOLASTNIKA/CE- PARTNERJA/KE IZ ZAKONSKE ALI
ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI (V KOLIKOR PREVZEMNIK/CA NI V CELOTI LASTNIK/CA
KMETIJE), DA SOGLAŠA, DA PREVZEMNIK/CA VLOŽI VLOGO NA JAVNI RAZPIS POMOČ
MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ
IZJAVA-SOGLASJE SOLASTNIKA/CE oziroma partnerja/ke iz zakonske ali zunajzakonske
skupnosti (v kolikor prevzemnik/ca ni v celoti lastnik/ca kmetije)

IME _________________________________________________________________________
PRIIMEK_____________________________________________________________________
NASLOV_____________________________________________________________________
(vpišite ime in priimek, naslov solastnika/ce)

soglašam da ________________________________________________________________________,
(vpišite ime in priimek, rojstni datum in naslov prevzemnika/ce)

vloži vlogo za namen javnega razpisa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

Morebitne pripombe:

Kraj in datum:

Podpis solastnika/ce:
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Izjava, ki jo mora prevzemnik obvezno poslati na Agencijo v 30 dneh od prejema pozitivne
odločbe:
Navodilo: zahtevano izjavo skupaj z ustreznimi dokazili pošljite na Agencijo v tridesetih dneh od
prejema pozitivne odločbe!

Izjava št. 2: IZJAVA UPRAVIČENCA O SPREMLJANJU REZULTATOV GOSPODARJENJA PO
METODOLOGIJI FADN-ukrep 112

Št. zadeve:
Dne:

KMG-MID:
Ime in priimek nosilca-prevzemnika:
Št odločbe o pravici do sredstev:

IZJAVLJAM
da sem pričel/a v 30. dneh po izdaji odločbe o pravici do sredstev s spremljanjem rezultatov
gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in da
bom zagotovil/a obdelavo teh podatkov in
da bom spremljal/a rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko
pridelavo po metodologiji FADN vsaj še 5 obračunskih let po izplačilu sredstev in bom na MKGP poslal/a
poročilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto še 5 obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo
bom poslal/a na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ARSKTRP
ali
da na kmetijskem gospodarstvu vodim ali eno oziroma dvo-stavno knjigovodstvo ali knjigovodstvo po
normiranih odhodkih
da bom na ARSKTRP poslal/a poročilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto še 5 obračunskih let
po izplačilu sredstev izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja v primeru vodenja eno ali dvo-stavnega
knjigovodstva na kmetiji ali v primeru normiranih dohodkov potrdilo DURS-a.

Podpis nosilca-prevzemnika:____________________
Datum:______________________

Priložiti je potrebno:
V primeru vodenja knjigovodstva po metodologiji FADN:
sklenjeno pogodbo z MKGP, da je kmetijsko gospodarstvo vključeno v sistem poročevalskih kmetij za FADN ali
pogodbo z izbrane računovodske pisarne o vodenju knjigovodstva FADN.
V primeru vodenja eno oziroma dvo-stavnega knjigovodstva:
potrdilo DURS-a, da ste davčni zavezanec.
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