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1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO), vabi vse vlagatelje,
da v skladu z objavljenim javnim razpisom za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev za naložbe na vodovarstvenih območjih (v nadaljnjem besedilu ukrep 121),
(Uradni list RS, št. 1/2013) ter to razpisno dokumentacijo oddajo svojo VLOGO ZA DODELITEV
NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA UKREP 121-POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA
LETO 2013 ZA NALOŽBE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013
za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na
vodovarstvenih območjih.
Javni razpis se izvaja v skladu z določili Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 103/11 in 87/12) (v
nadaljevanju: Uredba PRP).
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR od tega:
− 2 .000.000 EUR za naložbe na področju živinoreje in poljedelstva (Namen A),
− 2.000.000 EUR za naložbe namenjene ekološki pridelavi (Namen B).

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
2.1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
2.1.1. Povabilo k oddaji vloge;
2.1.2. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
2.1.3. Podrobnejša merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
2.1.4. Vlogo za pridobitev sredstev z dokazili;
2.12.5. Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov;
2.1.6. Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega načrta (velja samo za zahtevne naložbe);
2.1.7 Priloga 3: Seznam kmetijskih proizvodov,
2.1.8 Priloga 3 a: Seznam kmetijskih proizvodov za področje poljedelstva,
2.1.9 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje e-vloge (vključno z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za
obveščanje, Seznam minimalnih standardov Evropske unije za posamezno vrsto navedenih naložb iz 2.
točke tega javnega razpisa, Seznam gorsko višinskih kmetijskih gospodarstev.
2.2. Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
2.3 Skladno s prvim in drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati
priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
2.4 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP in 30. členom ZKme-1 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, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP:
»Ne odpiraj – Vloga na 1. javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121
za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih»
Namen A: Naložbe na področju živinoreje in poljedelstva
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Namen B: Naložbe namenjene ekološki pridelavi
Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in naslov
nosilca kmetijskega gospodarstva. Prepozno vložene vloge se s sklepom zavržejo.
2.5 V skladu s 117. členom Uredbe PRP se vloga izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z
izpisom identifikacijske kode. Vloga, ki je izpolnjena in oddana v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na
javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga 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 114. člena Uredbe PRP.
2.6 Skladno z drugim odstavkom 117. člena uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v
elektronski sistem objavijo na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.
2.7 Vloga se izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vnos vloge v
elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP poteka od 21.1.2013 do vključno 13.2.2013 do 24.
ure.
2.8 Skladno s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni
razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
2.9 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za
izplačilo sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi
prilogami, ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj
vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.
2.10 Vlagatelju se na tem javnem razpisu za posamezen namen odobri samo ena vloga.
2.11 Skladno z osmim odstavkom 121. členom Uredbe PRP, se končni prejemniki sredstev, ki so pravne
osebe, opis aktivnosti, oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev objavijo na spletni strani
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

3. POSTOPEK OD OBRAVNAVE DO ODOBRITVE VLOGE
3.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih
razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP, ločeno po Namenu A oz. Namenu B javnega razpisa.
3.2 V primeru nepopolne ali nerazumljive vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge v skladu
s predpisi.
3.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis, ločeno po Namenu A
oz. Namenu B javnega razpisa dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se vloge na javni
razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta)
označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis.
Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po Namenu A oz.
Namenu B javnega razpisa dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk in so bile vloge na javni
razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomski vidik naložbe;
Regionalni vidik naložbe;
Družbeno socialni vidik naložbe;
Tehnološki vidik naložbe;
Naravovarstveni vidik naložbe.

3.4 Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če
se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na
ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
3.5 Skladno s 116. členom Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
na način iz 2. točke te razpisne dokumentacije, kot je določen za vložitev vloge, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
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Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena uredbe PRP. Sredstva po tem javnem razpisu
se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

SEZNAM INFO TOČK PO SLOVENIJI ZA OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE O UKREPIH EKSRP:
INFO točka: ARSKTRP
h
h
h
h
Od ponedeljka do četrtka.: 8 -15,30 ; petek: 8 - 14,30
ARSKTRP
T: 01 580 77 92 aktrp@gov.si
Dunajska 160,
F: 01 478 92 06
1000 Ljubljana

Kontaktna
oseba

INFO točke KGZS
h
h
Od ponedeljka do petka: 9 -11
KGZS, Zavod Ljubljana,
T: 01 899 50
Celovška cesta 135
15

Kontaktna
oseba

Vesna
Velikonja

Kontaktna
oseba

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj, Iva
Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46
33

lidija.snut@kr.kgzs.si

Kontaktna
oseba

Felicita
Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška
c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36
39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Kontaktna
oseba

Slavko
Petovar

KGZS, Zavod Murska
Sobota, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

T: 02 539 14
42

slavko.petovar@gov.si

Kontaktna
oseba

Simona
Hauptman

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49
12

simona.hauptman@guest.a
rnes.si

Kontaktna
oseba

Zdenka
Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14, 8000 Novo
mesto

T: 07 373 05
74

zdenka.kramar@gov.si

Kontaktna
oseba

Mojca
Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000
Celje

T: 03 490 75
50

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Kontaktna
oseba

Darja
Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000
Celje

T: 02 824 69
28

darja.jericek@ce.kgzs.si

Kontaktna
oseba

Michaela
Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18, 5000 Nova
Gorica

T: 05 335 12
12

michaela.vidic@go.kgzs.si

Kontaktna
oseba

Darja
Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18, 5000 Nova
Gorica

T: 05 726 58
17

darja.zadnik@go.kgzs.si

5/52

vesna.velikonja@lj.kgzs.si

4. PODROBNEJŠA MERILA IN TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG ZA NALOŽBE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
4.1. Skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
4.2. Skladno s četrtim in petim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na ta
javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis
znaša 16 točk.
4.3 Skladno s prvim in tretjim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na
območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), dodatnih deset odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 16
točk pridobijo vloge, če je predmet podpore:
4.3.1 nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo opremo,
4.3.2 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov,
4.3.3 nakup in postavitev mrež proti toči,
4.3.4 naložba v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna
oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov ali
4.3.5 naložba v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.
4.4. Skladno z drugim odstavkom 25. člena Uredbe PRP, se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 32 točk od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih
meril pri fizičnih osebah oziroma 18 točk pri pravnih osebah (brez upoštevanja dodatnih točk iz drugega in
tretjega odstavka tega poglavja). V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo
točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
4.5. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi
naslednjih podrobnejših meril:
Podrobnejša merila
I. Ekonomski vidik naložbe
1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto
vloženega dela (fizične osebe) / Poslovna uspešnost v zadnjem letu
pred naložbo (pravne osebe)
2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne
kmetijske pridelave:
3.
Intenzivnost
obravnavane
naložbe
(skupna
vrednost
naložbe/PDM)
4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna
plačila)
5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007-2013
6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske
dejavnosti (enostavne n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev
(zahtevne n.)
7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p.
posameznik) / Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe)
II. Družbeno socialni vidik naložbe
1. Izobrazba vlagatelja
2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja
3. Spol vlagatelja
III. Regionalni vidik naložbe
1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti
2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih
4. Težavnostne razmere za kmetovanje
IV. Tehnološki vidik naložbe
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Najvišje možno število točk
Fizične osebe
Pravne osebe
75
87
20
20
8

15

12

12

5

5

15
10

15
10

5

10

20
10
5
5
25
5

8
/
8
/
25
5

5
5

5
5

10
5

10
5

1. Kakovost proizvodov in varnost živil
V. Naravovarstveni vidik naložbe
1. Okoljska sprejemljivost primarne
kmetijskem gospodarstvu
VI. Vrsta naložbe
1. Vrsta naložbe
2. Delež zemljišč na VVO I
Skupaj

kmetijske

pridelave

na

5
5
5

5
5
5

30
10
20
160

30
10
20
160

4.5. Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Ocenitve znotraj posameznih podrobnejših meril se ne
seštevajo. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega
obrazca, projektne dokumentacije oz. dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil.
4.6. OCENITVE ZA FIZIČNE OSEBE:
Maksimalno število točk

= 160 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 75)
1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti, vključno z
vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2012 (podatki se nanašajo na izplačane odločbe za
subvencijske vloge v letu 2012) in sicer:
iz poglavja 7.2.1. Vrednost proizvodnje in izračun BDV iz prijavnega obrazca, deljenega s skupnim
seštevkom PDM iz poglavja 7.2.2. Delovna sila iz prijavnega obrazca. V kolikor se obseg skupnega
letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov potem
se številu točk po posameznih ocenitvah doda 5 točk.
15 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti. /PDM
13 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 70.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti /PDM
11 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
9 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
5 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
3 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 15.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2. VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE KMETIJSKE
PRIDELAVE (maksimalno št. točk 8)
Navodilo: upošteva se obseg primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi in število čebeljih družin na
dan oddaje vloge na javni razpis oz. reje drugih vrst in kategorij živali glede na stanje ob predložitvi
zbirne vloge za leto 2012
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8- kmetijsko gospodarstvo ima v reji več kot 30 GVŽ rejnih živali, ima v lasti več kot 300 čebeljih
družin oziroma ima v uporabi več kot 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi;
6- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 20 do vključno 30 GVŽ rejnih živali, ima v lasti nad 150
do vključno 300 čebeljih družin, ima v uporabi nad 10 do vključno 15 ha primerljivih kmetijskih
površin pri rastlinski pridelavi;
4- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 10 do vključno 20 GVŽ rejnih živali, ima v lasti nad 80 do
vključno 150 čebeljih družin, ima v uporabi nad 5 do vključno 10 ha primerljivih kmetijskih
površin pri rastlinski pridelavi;
2- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 5 do vključno 10 GVŽ rejnih živali, ima v lasti nad 40 do
vključno 80 čebeljih družin, ima v uporabi nad 2 do vključno 5 ha primerljivih kmetijskih površin
pri rastlinski pridelavi;
1- kmetijsko gospodarstvo ima v reji od 2 GVŽ do vključno 5 GVŽ rejnih živali, ima v lasti nad 20
do vključno 40 čebeljih družin, ima v uporabi nad 0,5 do vključno 2 ha primerljivih kmetijskih
površin pri rastlinski pridelavi;
3. INTENZIVNOST OBRAVNAVANE NALOŽBE (VREDNOST NALOŽBE brez DDV /PDM)
(maksimalno št. točk 12)
12 - pod 15.000 EUR/PDM
10 – 15.001 do 20.000 EUR/PDM
7 - 20.001 do 25.000 EUR/PDM
5 - 25.001 do 30.000 EUR/PDM
3 – 30.001 do 40.000 EUR/PDM
1 – 40.001 do 50.000 EUR/PDM
4. ODVISNOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA OD PRORAČUNSKIH PLAČIL (maksimalno
št. točk 5)
Neposredna in izravnalna plačila – podatki se nanašajo na izplačila za subvencijske vloge v letu 2012,
prihodek iz kmetijske dejavnosti pa iz poglavja 7.2.1 Vrednost proizvodnje in izračun BDV iz
prijavnega obrazca.
5 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 30 %
4 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 50 %
3 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 60 %
2 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 75 %
1 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je večji od 75 %
5. ŽE PREJETA SREDSTVA IZ NASLOVA UKREPA 121 V OBDOBJU 2007-2013 (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: upošteva se višina sredstev, ki so bila kmetijskemu gospodarstvu dodeljena z odločbo iz
naslova izvajanja ukrepa št. 121 iz PRP 2007-2013
15 – kmetijskemu gospodarstvu niso bila dodeljena še nobena finančna sredstva iz naslova
izvajanja ukrepa 121 iz PRP 2007-2013
10 – kmetijskemu gospodarstvu so bila iz naslova izvajanja ukrepa 121 iz PRP 2007-2013
dodeljena finančna sredstva v višini do 20.000 evrov
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bila iz naslova izvajanja ukrepa 121 iz PRP 2007-2013 dodeljena
finančna sredstva v višini od 20.001 evrov do 50.000 evrov
6.1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) (VELJA ZA
ENOSTAVNE NALOŽBE)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti na
KMG, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2012 in sicer:
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti na KMG,
vključno z vrednostjo izplačanih neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2012 iz poglavja 7.2.1
vrednost proizvodnje in izračun BDV iz prijavnega obrazca (B1) in višino naložbe brez DDV (A).
Količnik se izračuna po formuli:
(B1/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV
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10 – količnik je večji od 4
8 - količnik je večji od 3 in manjši ali enak od 4
6 - količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 3
4 - količnik je večji od 1 in manjši ali enak od 2
2 - količnik je večji od 0,25 in manjši ali enak od 1
1 - količnik je manjši ali enak od 0,25
6.2. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) (VELJA ZA
ZAHTEVNE NALOŽBE)
Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih sredstev dati vsaj 10x večji
ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo
večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev
načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni
meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med
vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7  7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0  0 točk
7.1 ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE
DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI
DELAVCI Dokazilo: Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu.
5 – vsaj 1 član kmetijskega gospodarstva je kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz
delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
1. KONČANA IZOBRAZBA VLAGATELJA (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu glede izobrazbe nosilca
kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z
čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska.
10 - končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih
(7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo
8- končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih strokovnih programih (7.
raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
6 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 - končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo
2- končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2. STAROST VLAGATELJA (maksimalno število točk 5)
Navodilo: starost nosilca kmetijskega gospodarstva je razvidna iz EMŠO nosilca kmetijskega
gospodarstva v prijavnem obrazcu
5- Nosilec kmetijskega gospodarstva je mlajši od 20 let oziroma je/bo dopolnil 20 let v letu oddaje
vloge na javni razpis
3- Nosilec kmetijskega gospodarstva je mlajši od 40 let oziroma je/bo dopolnil 40 let v letu oddaje
vloge na javni razpis
1- Nosilec kmetijskega gospodarstva je mlajši od 60 let oziroma je/bo dopolnil 60 let v letu oddaje
vloge na javni razpis
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3. SPOL VLAGATELJA (maksimalno število točk 5)
Navodilo: spol nosilca kmetijskega gospodarstva je razvidna iz EMŠO nosilca kmetijskega
gospodarstva v prijavnem obrazcu
5 – Nosilec kmetijskega gospodarstva je oseba ženskega spola
III. REGIONALNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 25)
1. LOKACIJA NALOŽBE 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) (maksimalno št. točk
5). Navodilo: upošteva se lokacija naložbe
5432-

Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
Zasavska regija, Koroška regija in Jugovzhodna Slovenija
Goriška regija in Savinjska regija
Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

1- Osrednje-slovenska regija
2. OBMOČJA Z VIŠJO STOPNJO BREZPOSELNOSTI OD POVPREČNE V RS
Navodilo: Upošteva se objava zadnjega Sklepa o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji v Uradnem listu RS (maksimalno št. točk 5).
5 – območje A
3 – območje B
1 – območje C
3. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA POSEBEJ NAVEDENIH
OBMOČJIH - na navedenih območjih se nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč v uporabi oz
sedež kmetijskega gospodarstva, če KMG nima v uporabi kmetijskih zemljišč oziroma ima
kmetijsko gospodarstvo status gorsko višinskega kmetijskega gospodarstva (maksimalno št.
točk 5)
Navodilo: upošteva se lokacija kmetijskega gospodarstva. Možna je samo ena ocenitev.
5- Gorsko višinsko kmetijsko gospodarstvo
4- Najožje vodovarstveno območje (VVO1);
3- Območje narodnega parka
2- Območje regijskih in krajinskih parkov
1- Območje Nature 2000
4. TEŽAVNOSTNE RAZMERE ZA KMETOVANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot
50% kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna
je samo ena izbira.
10- kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk/ha ali več
8- kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk/ha
6- kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk/ha
4- kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk/ha
2- kmetijsko gospodarstvo prejme do 199 točk/ha
IV. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1. KAKOVOST PROIZVODOV IN VARNOST ŽIVIL (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Možna je samo ena
izbira.
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5- kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmetijskim
proizvodom dodeljeni certifikati oz. potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko
proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava,
3- kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmetijskim
proizvodom dodeljeni certifikati oz. potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni
kmetijski pridelki oz. živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter integrirani kmetijski pridelki
3- kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba o oceni
vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino
PTP
V. NARAVOVARSTVENI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1. OKOLJSKA SPREJEMLJIVOST PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se podatke iz prijavnega obrazca, glede na vrsto (Ekološko kmetovanje-EK)
oziroma število podukrepov SKOP oz. KOP,
5 – KMG izvaja podukrep EK
4 - izvajanje najmanj 5 podukrepov (S)KOP
3 - izvajanje najmanj 3 podukrepov (S)KOP
2 - izvajanje najmanj 2 podukrepov (S)KOP
1 - izvajanje najmanj 1 podukrepa (S)KOP
VI. VRSTA NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
1. VRSTA NALOŽBE(maksimalno št. točk 10)
1.1. Vrste naložbe za naložbe na področju živinoreje in poljedelstva (velja samo za Namen A
javnega razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira.
10 – naložba v prilagoditev hlevov vključno z ureditvijo objektov za skladiščenje živinskih gnojil in
nakupom pripadajoče opreme-uvedba globokega nastilja ali tehnologije reje na tlačen gnoj
8 – naložba v prilagoditev samostojnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče
opreme
5- nakup kmetijske mehanizacije namenjene manjši porabi dušika
3- naložba v ureditev pašnikov, nakup ostale kmetijske mehanizacije, naložba v ureditev dvorišč ali naložba v ureditev skladišča za krmo
1.2. Vrste naložbe na področju rastlinske pridelave (velja samo za Namen B javnega razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira.
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10- Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega
gospodarstva
9- Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni
obdelavi tal
8- Nakup kmetijskih zemljišč
7-Naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna
oprema, ki je lahko samostojna naložba , in v gradnjo namakalnih virov
6- Naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč
6- Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme
6- Naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči
5- Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah in naložbe v objekte in
pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih proizvodov
4- Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na
kmetijskih gospodarstvih
3- Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih
osamelcev in krčenje grmičevja
2- Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo oziroma izvajanju storitev s kmetijsko
mehanizacijo
1-Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
1. 3. Vrste naložbe na področju živinoreje, brez medu (velja samo za Namen B javnega
razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira
10- naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje molžo in izločke za prirejo,
mleka, mesa in jajc ter rejo živali;
9- Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega
gospodarstva;
8- Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi;
7- Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih
osamelcev in krčenje grmičevja;
6- Nakup kmetijskih zemljišč;
5- Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na
kmetijskih gospodarstvih;
4- Naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
3- Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene
za lastno primarno pridelavo oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
1-Nakup kmetijske mehanizacije in opreme.
1.4. Vrste naložbe na področju pridelave medu ter ostalih čebeljih proizvodov oz. vzreji
čebeljih matic (velja samo za Namen B javnega razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira
10- Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega
gospodarstva;
7- naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter
vzrejo čebeljih matic razen opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične pomoči v sklopu
podpor iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letih 2008-2010 in kasneje);
5- Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na
kmetijskih gospodarstvih;
3- Nakup kmetijskih zemljišč;
2. DELEŽ KZU NA VVO I (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upošteva se delež kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite. (Upošteva se stanje na
dan oddaje vloge na javni razpis)
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20 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 80 do vključno 100 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite
15 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 60 do vključno 80 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite
10 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 40 do vključno 60 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite
5 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 20 do vključno 40 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite

4.7. OCENITVE ZA PRAVNE OSEBE:
Maksimalno število točk

= 160 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 87)
1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti, vključno z
vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2012 (podatki se nanašajo na izplačane odločbe za
subvencijske vloge v letu 2012) in sicer:
iz poglavja 7.2.1. Vrednost proizvodnje in izračun BDV iz prijavnega obrazca, deljenega s skupnim
seštevkom PDM iz poglavja 7.2.2. Delovna sila iz prijavnega obrazca..
20 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti /PDM
17 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti /PDM
15 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 evrov do vključno 80.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti /PDM
13 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti /PDM
11 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
9 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
5 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
3 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 - kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 15.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2. VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE KMETIJSKE
PRIDELAVE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: upošteva se obseg primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi in število čebeljih družin na
dan oddaje vloge na javni razpis oz. reje drugih vrst in kategorij živali glede na stanje ob predložitvi
zbirne vloge za leto 2012
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15- kmetijsko gospodarstvo ima v reji več kot 1.000 GVŽ rejnih živali, več kot 1.000 čebeljih
družin, ima v uporabi za več kot 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri pridelavi vrtnin oziroma
ima v uporabi več kot 250 ha primerljivih kmetijskih površin pri ostali rastlinski pridelavi;
12- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 700 do vključno 1.000 GVŽ GVŽ rejnih živali, ima od
801 do vključno 1.000 čebeljih družin, ima v uporabi za več kot 12 do vključno 15 ha primerljivih
kmetijskih površin pri pridelavi vrtnin oziroma ima v uporabi nad 150 do vključno 250 ha
primerljivih kmetijskih površin primerljivih kmetijskih površin pri ostali rastlinski pridelavi;
10- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 350 do vključno 700 GVŽ rejnih živali, ima od 401 do
vključno 800 čebeljih družin, ima v uporabi za več kot 10 do vključno 12 ha primerljivih kmetijskih
površin pri pridelavi vrtnin oziroma ima v uporabi nad 100 do vključno 150 ha primerljivih
kmetijskih površin primerljivih kmetijskih površin pri ostali rastlinski pridelavi;
8- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 200 do vključno 350 GVŽ rejnih živali, ima od 201 do
vključno 400 čebeljih družin, ima v uporabi za več kot 8 do vključno 10 ha primerljivih kmetijskih
površin pri pridelavi vrtnin oziroma ima v uporabi nad 80 do vključno 100 ha primerljivih
kmetijskih površin primerljivih kmetijskih površin pri ostali rastlinski pridelavi;
5- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 100 do vključno 200 GVŽ rejnih živali, ima od 151 do
vključno 200 čebeljih družin, ima v uporabi za več kot 6 do vključno 8 ha primerljivih kmetijskih
površin pri pridelavi vrtnin oziroma ima v uporabi nad 40 do vključno 80 ha primerljivih kmetijskih
površin pri rastlinski pridelavi;
3- kmetijsko gospodarstvo ima v reji nad 50 do vključno 100 GVŽ rejnih živali, ima od 101 do
vključno 150 čebeljih družin, ima v uporabi za več kot 4 ha do vključno 6 ha primerljivih
kmetijskih površin pri pridelavi vrtnin oziroma ima v uporabi nad 20 do vključno 40 ha primerljivih
kmetijskih površin pri ostali rastlinski pridelavi;
1- kmetijsko gospodarstvo ima v reji do vključno 50 GVŽ rejnih živali, ima do vključno 100 čebeljih
družin, ima v uporabi od 2 do vključno 4 ha primerljivih kmetijskih površin pri pridelavi vrtnin
oziroma ima v uporabi nad 5 do vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri ostali rastlinski
pridelavi;
3. INTENZIVNOST OBRAVNAVANE NALOŽBE (VREDNOST NALOŽBE brez DDV /PDM)
(maksimalno št. točk 12)
12 - pod 15.000 EUR/PDM
10 – 15.001 do 20.000 EUR/PDM
7 - 20.001 do 25.000 EUR/PDM
5 - 25.001 do 30.000 EUR/PDM
3 – 30.001 do 40.000 EUR/PDM
1 – 40.001 do 50.000 EUR/PDM
4. ODVISNOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA OD PRORAČUNSKIH PLAČIL (maksimalno
št. točk 5)
Neposredna in izravnalna plačila – podatki se nanašajo na izplačila za subvencijske vloge v letu 2012,
prihodek iz kmetijske dejavnosti pa iz poglavja 7.2.1 Vrednost proizvodnje in izračun BDV iz
prijavnega obrazca.
5 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 30 %
4 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 50 %
3 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 60 %
2 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je manjši od 75 %
1 - delež proračunskih plačil v prihodkih iz kmetijske dejavnosti je večji od 75 %
5. ŽE PREJETA SREDSTVA IZ NASLOVA UKREPA 121 V OBDOBJU 2007-2013 (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: upošteva se višina sredstev, ki so bila kmetijskemu gospodarstvu dodeljena z odločbo iz
naslova izvajanja ukrepa št. 121 iz PRP 2007-2013
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15 – kmetijskemu gospodarstvu niso bila dodeljena še nobena finančna sredstva iz naslova
izvajanja ukrepa 121 iz PRP 2007-2013
10 – kmetijskemu gospodarstvu so bila iz naslova izvajanja ukrepa 121 iz PRP 2007-2013
dodeljena finančna sredstva v višini do 200.000 evrov
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bila iz naslova izvajanja ukrepa 121 iz PRP 2007-2013 dodeljena
finančna sredstva v višini od 200.001 evrov do 1.000.000 evrov
6.1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) (VELJA ZA
ENOSTAVNE NALOŽBE)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti na
KMG, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2012 in sicer:
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti na KMG,
vključno z vrednostjo izplačanih neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2012 iz poglavja 7.2.1
vrednost proizvodnje in izračun BDV iz prijavnega obrazca (B1) in višino naložbe brez DDV (A).
Količnik se izračuna po formuli:
(B1/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna višina naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 - količnik je večji od 3 in manjši ali enak od 4
6 - količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 3
4 - količnik je večji od 1 in manjši ali enak od 2
2 - količnik je večji od 0,25 in manjši ali enak od 1
1 - količnik je manjši ali enak od 0,25
6.2. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) (VELJA ZA
ZAHTEVNE NALOŽBE)
Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih sredstev dati vsaj 10x večji
ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo
večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev
načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni
meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med
vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7  7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0  0 točk
7. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima
sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na dan objave
javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka
vpisa v evidenco. Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva : agro-živilska, veterinarska,
1
gozdarska, lesarska. (možna le ena izbira)

1

upoštevajo se člani gospodinjstva, ki so zaključili šolanje in še niso upokojeni
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10 -Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz področja kmetijstva
oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
8 - Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz drugih področij
6 - Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja kmetijstva
oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela
4- Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 8)
2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 8)
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Mnistrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_sloveniji/register_invalidsk
ih_podjetij)
8- Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
III. REGIONALNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 25)
1. LOKACIJA NALOŽBE 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) (maksimalno št. točk
5).Navodilo: upošteva se lokacija naložbe
5- Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
4- Zasavska regija, Koroška regija in Jugovzhodna Slovenija
3- Goriška regija in Savinjska regija
2- Gorenjska regija in Obalno-kraška regija
1- Osrednjeslovenska regija
2. OBMOČJA Z VIŠJO STOPNJO BREZPOSELNOSTI OD POVPREČNE V RS
Navodilo: Upošteva se objava zadnjega Sklepa o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji v Uradnem listu RS (maksimalno št. točk 5).
5 – območje A
3 – območje B
1 – območje C
3. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA POSEBEJ NAVEDENIH
OBMOČJIH - na navedenih območjih se nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč v uporabi oz
sedež kmetijskega gospodarstva, če KMG nima v uporabi kmetijskih zemljišč oziroma ima
kmetijsko gospodarstvo status gorsko višinskega kmetijskega gospodarstva (maksimalno št.
točk 5)
Navodilo: upošteva se lokacija kmetijskega gospodarstva. Možna je samo ena ocenitev.
5- Gorsko višinsko kmetijsko gospodarstvo
4- Najožje vodovarstveno območje (VVO1);
3- Območje narodnega parka
2- Območje regijskih in krajinskih parkov
1- Območje Nature 2000
4. TEŽAVNOSTNE RAZMERE ZA KMETOVANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot
50% kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna
je samo ena izbira.
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10- kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk/ha ali več
8- kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk/ha
6- kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk/ha
4- kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk/ha
2- kmetijsko gospodarstvo prejme do 199 točk/ha
IV. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1. KAKOVOST PROIZVODOV IN VARNOST ŽIVIL (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Možna je samo ena
izbira.
5- kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmetijskim
proizvodom dodeljeni certifikati oz. potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko
proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
3- kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmetijskim
proizvodom dodeljeni certifikati oz. potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni
kmetijski pridelki oz. živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter integrirani kmetijski pridelki
3- kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba o oceni
vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino
PTP
V. NARAVOVARSTVENI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1. OKOLJSKA SPREJEMLJIVOST PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se podatke iz prijavnega obrazca, glede na vrsto (Ekološko kmetovanje-EK)
oziroma število podukrepov SKOP oz. KOP
5 – KMG izvaja podukrep EK
4 - izvajanje najmanj 5 podukrepov (S)KOP
3 - izvajanje najmanj 3 podukrepov (S)KOP
2 - izvajanje najmanj 2 podukrepov (S)KOP
1 - izvajanje najmanj 1 podukrepa (S)KOP
VI. VRSTA NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
1. VRSTA NALOŽBE(maksimalno št. točk 10)
1.1. Vrste naložbe za naložbe na področju živinoreje in poljedelstva (velja samo za Namen A
javnega razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira.
10 – naložba v prilagoditev hlevov vključno z ureditvijo objektov za skladiščenje živinskih gnojil in
nakupom pripadajoče opreme-uvedba globokega nastilja ali tehnologije reje na tlačen gnoj
8 – naložba v prilagoditev samostojnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče
opreme
5- nakup kmetijske mehanizacije namenjene manjši porabi dušika
3- naložba v ureditev pašnikov, nakup ostale kmetijske mehanizacije, naložba v ureditev dvorišč ali naložba v ureditev skladišča za krmo
1.2. Vrste naložbe na področju rastlinske pridelave (velja samo za Namen B javnega razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira.
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10- Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega
gospodarstva
9- Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni
obdelavi tal
8- Nakup kmetijskih zemljišč
7-Naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna
oprema, ki je lahko samostojna naložba , in v gradnjo namakalnih virov
6- Naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč
6- Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme
6- Naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči
5- Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah in naložbe v objekte in
pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih proizvodov
4- Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na
kmetijskih gospodarstvih
3- Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih
osamelcev in krčenje grmičevja
2- Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo oziroma izvajanju storitev s kmetijsko
mehanizacijo
1-Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
1. 3. Vrste naložbe na področju živinoreje, brez medu (velja samo za Namen B javnega
razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira
10- naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje molžo in izločke za prirejo,
mleka, mesa in jajc ter rejo živali;
9- Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega
gospodarstva;
8- Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi;
7- Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih
osamelcev in krčenje grmičevja;
6- Nakup kmetijskih zemljišč;
5- Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na
kmetijskih gospodarstvih;
4- Naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
3- Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene
za lastno primarno pridelavo oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
1-Nakup kmetijske mehanizacije in opreme.
1.4. Vrste naložbe na področju pridelave medu ter ostalih čebeljih proizvodov oz. vzreji
čebeljih matic (velja samo za Namen B javnega razpisa)
Navodilo: upošteva se prevladujočo naložbo. Možna je samo ena izbira
10- Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega
gospodarstva;
7- naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter
vzrejo čebeljih matic razen opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične pomoči v sklopu
podpor iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letih 2008-2010 in kasneje);
5- Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na
kmetijskih gospodarstvih;
3- Nakup kmetijskih zemljišč;
2. DELEŽ KZU NA VVO I (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upošteva se delež kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite. (Upošteva se stanje na
dan oddaje vloge na javni razpis)
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20 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 80 do vključno 100 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite
15 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 60 do vključno 80 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite
10 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 40 do vključno 60 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite
5 točk - kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi več kot 20 do vključno 40 % kmetijskih zemljišč na
najožjih vodovarstvenih območjih oz. na območjih stroge sanitarne zaščite

5. PRIJAVNI OBRAZEC
1.

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU

Naziv KMG:
KMG_MID:
Sedež (naslov) KMG (ulica
in hišna številka,
kraj/naselje, poštna številka
in naziv pošte):
Občina KMG:
Statistična regija KMG:

Status vlagatelja (obkroži)

A: FIZIČNE OSEBE
- kmetija
- s.p. posameznik
- agrarna in pašna skupnost
- skupni pašnik
B. PRAVNE OSEBE
- gospodarska družba
- zadruga
- javni zavod

Nosilec KMG (ime in
priimek oz. naziv podjetja)
Davčna številka nosilca
KMG
Matična številka (pravne
osebe)
Transakcijski račun
Zavezanec za DDV
Odgovorna oseba nosilca
KMG (velja za pravne
osebe)
Spol nosilca oz. odgovorne
osebe nosilca KMG (fizične
osebe)
EMŠO nosilca oz.
odgovorne osebe nosilca
KMG (fizične osebe)
Končana izobrazba oz.

DA

NE

MOŠKI

ŽENSKA

univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih strokovnih
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usposobljenost nosilca
KMG (obkroži):

programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;
končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo;
končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven);
Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z
čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska

Mladi prevzemnik (obkroži):
Število kmetijskih
zavarovancev
Naslov nosilca KMG (ulica
in hišna številka,
kraj/naselje, poštna številka
in naziv pošte):
Občina nosilca KMG
Statistična regija nosilca
KMG:
Telefon*:
Telefaks*:
GSM*:
E-pošta*:
Ukrepi SKOP/KOP
Povprečno število
zaposlenih na dan 31.12.
preteklega leta (velja za
pravne osebe in s.p.)
Šifra in naziv podprte
dejavnosti (velja za pravne
osebe in s.p.)
Pravna oseba je vpisana v
register invalidskih podjetij
v Republiki Sloveniji na dan
objave javnega razpisa

DA
Navedite število kmetijskih zavarovancev na KMG na dan objave javnega
razpisa _______

______________________________

DA

NE

1. Pravna oseba je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti, na dan
objave javnega razpisa. (Obkroži)
Merilo inovativnosti

DA

NE

1. Pravna oseba je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
drugih področij, na dan objave javnega razpisa. (Obkroži)
DA

NE
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3. Pravna oseba ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je
vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz področja kmetijstva
oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti, na dan objave javnega
razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. (Obkroži)
DA

NE

4. Pravna oseba ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je
vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz drugih področij, za
vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. (Obkroži)
DA
Številka vpisa v evidence
izvajalcev raziskovalnih in
razvojnih dejavnosti

NE

Če je pod (1) DA, navedi številko
evidenco:________________________

2

1
2
3
4
5

DA, vodim enostavno knjigovodstvo
DA, vodim dvostavno knjigovodstvo
DA, uveljavljam normirane odhodke
DA, vodim FADN
DA, uveljavljam normirane odhodke in vodim FADN

Povprečno število točk/ha
za kmetijsko gospodarstvo,
ki ima več kot 50%
kmetijskih zemljišč v
uporabi na območjih z
omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost.
Površina kmetijskih
zemljišč v uporabi na
VVO1 oz. območje strogo
sanitarne zaščite (v ha)

2.

OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI

Naložbe v nove tehnologije (v
računalniško vodeno
proizvodnjo), vključno z
računalniško opremo
Vrsta kmetijske pridelave z

osebe

v

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

3

FADN

pravne

KG so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmet.
proizvodom dodeljeni certifikati za proizvode iz shem kakovosti
hrane za zaščitene kmetijske pridelke oz. živila: zaščitena označba
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, višja kakovost.
KG so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmet.
proizvodom dodeljeni certifikati oz. potrdila za proizvode iz shem
kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in
predelava, predelava.

1

Vključitev v sheme
kakovosti

vpisa

1

Ekološka pridelava
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vidika vpliva na okolje

2

Vrsta naložbe

1
2
3
4
1
2
3

4

5

6
Vrsta pridelave
7

8

9

10

UPRAVIČENE NALOŽBE

1
2

Neekološka pridelava
Naložbe v izboljšanje kmetijskih zemljišč: naložba št. 12
in 13
Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme:
naložba št.7.1 in 7.2
Naložbe v zgradbe: naložba št.1, 2, 3, 4,5 in 6
Ostale vrste naložb: 8, 9, 10, 11, 14 in 15
poljščine;
vrtnine:
- zelenjadarstvo,
- okrasne rastline in grmovnice
Vino
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 mladice,
- 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): _______________________
Naložbe v hleve in pripadajočo opremo za
proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke za prirejo
mleka, mesa in jajc ter rejo živali
Naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo
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3

4

5

6
7
8
9
10
11
13
14
15

3.

Naložbe v druge objekte in pripadajočo opremo za
pridelavo kmetijskih proizvodov, kamor spadata tudi
ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (beluši,
artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma
matičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in
grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin
Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za
pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter
vzrejo čebel. matic razen opreme, ki se bo podpirala
v okviru teh. pomoči v sklopu podpor iz Programa
ukrepov na področju čebel. v SLO v l.2008-2010;
Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za
shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za
lastno
primarno
pridelavo
na
kmetijskem
gospodarstvu oziroma izvajanju storitev s kmetijsko
mehanizacijo;
Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in
pripadajočo opremo
Nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in
transportne opreme, namenjene za primarno
kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s
kmetijsko mehanizacijo
Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10%
vrednosti celotne naložbe;
Prva
postavitev
oziroma
prestrukturiranje
sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč
Nakup in postavitev mrež proti toči
Naložbe v postavitev pašnikov ter obore za
nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi
Naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema,
ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo
pripadajočih vodnih virov
Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire
energije za potrebe kmetijskega gospodarstva;
Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor
spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih
gospodarstvih

LOKACIJA NALOŽBE

Kraj:
Občina:
Statistična regija
Območje TNP (obkroži)
Katastrska občina

DA
Katastrska občina 1
Katastrska občina 2
…
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/

NE
Številke parcel/razdelkov 1
Številke parcel/razdelkov 2
…

4. FINANČNI PODATKI O PROJEKTU
4.1 CELOTNA VREDNOST PROJEKTA
Opravičljivi
stroški

Vrsta
naložbe*

Enota
mere

Količina
enot (A)

Vrednost/
enoto mere
(B)

Vrednost z
DDV

Vrednost
brez DDV

MAKSIMALNA
priznana vrednost
(A X B)

Upravičena
vrednost
(C)**

Prispevek
v naravi***

Delež
podpore
(D)

Zaprošena
vrednost
(C X D)****

..
Skupaj
Splošni
stroški
Skupaj
Celotna
vrednost
projekta
*Navedite vrsto naložbe iz Seznama upravičenih stroškov, ki pripada k posameznemu javnemu razpisu. ,
** V kolikor je vrednost naložbe brez DDV višja od najvišje priznane vrednosti za določeno naložbo oz. strošek, se pri izračunu dodeljenih sredstev upošteva najvišja priznana
vrednost iz Seznama opravičljivih stroškov.
***V kolikor koristite prispevek v naravi navedite njegovo vrednost
****Za vsako vrsto naložb iz seznama upravičenih naložb izračunate zaprošeno višino sredstev tako, da opravičljiv strošek po javnem razpisu pomnožite z deležem financiranja.
Osnova za vse naložbe znaša 40% priznane vrednosti. V kolikor se kmetijsko gospodarstvo nahaja na OMD območjih ali na območjih Nature 2000 znaša delež podpore 50%
priznane vrednosti naložbe. V kolikor gre za naložbe, ki so namenjene novim izzivom je delež podpore višji za 10 odstotnih točk in znaša od 50% (kmetijsko gospodarstvo se
nahaja izven območij OMD ali Nature 2000) oz. 60% priznane vrednosti naložbe (kmetijsko gospodarstvo se nahaja na območjih OMD ali Nature 2000). V kolikor gre za
naložbe mladih prevzemnikov kmetij znaša osnova 50% priznane vrednosti, vse ostale postavke pa so višje za 10 odstotnih točk. Pri nakupu kmetijske mehanizacije
namenjene manjši porabi dušika oz. neposredni obdelavi tal znaša osnova 40% priznane vrednosti naložbe, ki pa se lahko zviša za 10 odstotnih točk če KMG leži na gorsko
višinskem območju (GVP). Pri nakupu ostale kmetijske mehanizacije znaša osnova 30% priznane vrednosti naložbe, ki se lahko zviša za 10 odstotnih točk če KMG leži na
gorsko višinskem območju (GVP).
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4.2 FINANČNA KONSTRUKCIJA
Dinamika financiranja po letih
Tip
Vrednost
financiranja
VIŠINA
PODPORE
(nepovratna
sredstva)
LASTNA
UDELEŽBA
Posojilo
Lastna
finančna
sredstva
Priznan
prispevek
v
naravi

Struktura %

Leto

Leto + 1

Leto + 2

Leto + 3

Leto + 4

Vračilo
vstopnega
DDV
SKUPAJ
4.3

DINAMIKA ČRPANJA SREDSTEV
Datum zahtevka
(zajem)

Vrednost zahtevka (zajem) v
EUR

1. Zahtevek
2. Zahtevek

5.

UTEMELJITEV NALOŽBE

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6.

POSEBNI CILJI UKREPA

Posebni cilj ukrepa

1.
2.
3.

Uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav
Usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje standardov
Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu
Stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih

Utemeljitev posebnega
cilja
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7.

CILJI PROJEKTA

7.1

FIZIČNI CILJI PROJEKTA

7.1.1

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI

Vrsta zemljišča v dejanski rabi vlagatelja

Pred
naložbo
(ha)

Po
naložbi
(ha)

Koeficient

NJIVE IN VRTOVI:

1

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,…)
GERK 1190-rastlinjak (steklenjaki in
plastenjaki)

1
4
4
4

TRAVNIKI:
GERK 1300-trajni travnik

0,5

GERK 1321- barjanski travnik

0,5
0,5

GERK 1800-kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem
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

0,25

GERK 1430-ekstenzivni kraški pašnik

0,25

GERK 1600-neobdelano kmetijsko
zemljišče
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

4

Proizvodne pov. pri pridelavi gob
GOZD:
GERK 2000-gozd
SKUPAJ KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA:

IN

GOZDNA

OMD:______%

VVO 3: ______%

VVO 1: ______%

KZO: _____ %

VVO 2: ___%

Natura 2000:_______%
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Primerljiva
kmet.
zemljišča
pred
naložbo

Primerljiva
kmet.
zemljišča
po naložbi

7.1.2

ZGRADBE

7.1.2.1 ZGRADBE
PRED NALOŽBO (A)*
Vrsta zgradbe
po šifrantu
zgradb

Stanje
zmogljivosti
(neto površina,
volumen oz.
kapaciteta)

Število stojišč po
kategorijah živali
(velja samo za
objekte reje živali)

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI (B)**
Leto
izgradnje
oziroma
obnove

Stanje zmogljivosti (neto
površina, volumen oz.
kapaciteta)

Število stojišč po
kategorijah živali
(velja samo za
objekte reje živali)

PREDMET PODPORE (B-A)
Zmogljivost (neto
površina, volumen
oz. kapaciteta)

Število stojišč po
kategorijah živali
(velja samo za
objekte reje živali)

7.1.2.2 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)
TIP OVE po šifrantu

PRED NALOŽBO (A)*
Zmogljivost naprave Povprečna letna
(kW)
količina energije za
potrebe KMG***

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI (B)**
Zmogljivost naprave
Povprečna letna
(kW)
količina energije za
potrebe KMG

RAZLIKA (B – A)
Povprečna letna količina
energije za potrebe KMG

7.1.2.3 ENERGETSKA VARČNOST

VRSTA
ZGRADBE po
šifrantu zgradb

PRED NALOŽBO (A)*

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI (B)**

Povprečna letna količina energije za potrebe
ogrevanja gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu, ki so predmet podpore (kWH)

Povprečna letna količina energije za potrebe ogrevanja
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki
so predmet podpore (kWh)

INDEKS***
(A - B)/A*100

* Upošteva se podatke ob oddaji vloge, če je ta predmet podpore po javnem razpisu.
** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo
*** Če je indeks nižji od 10% potem vlagatelj ni upravičen do višjih stroškov naložb iz naslova energetske varčnosti

Stran: 27

7.1.3

KMETIJSKA MEHANIZACIJA IN STROJNA OPREMA

Navedite kmetijsko
mehanizacijo in strojno opremo,
s katero razpolagate ob
predložitvi vloge,
1. Kmetijska mehanizacija po
šifrantu

Leto
izdelave

Zmogljivost obstoječega stroja ali
opreme, ( moč ,delovna širina…) (A)

Navedite kmetijsko mehanizacijo
in strojno opremo, ki je predmet
naložbe

Zmogljivost novega stroja
ali opreme, ( moč ,delovna
širina…) (B)

2. Druga kmetijska mehanizacija,
ki je ni na šifrantu strojev

7.14

STALEŽ ŽIVALI

Vrsta živine

PRED NALOŽBO (A)
Število živali ob oddaji zbirne vloge Koeficient GVŽ

Število GVŽ

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI (B)**
Število živali po naložbi
Koeficient
Število GVŽ
GVŽ

* Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo
* Upošteva se podatke ob oddaji vloge.

Število čebeljih družin
PRED NALOŽBO
(A)*

PLANIRANO
STANJE PO

PREDMET
PODPORE (B-
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NALOŽBI (B)**

A)***

Proizvodne (gospodarne)
AŽ panji
Nakladalni panji
Stacionarni čebelnjaki
Premični čebelnjaki
(kontejnerji)
MID_ČEBELNJAKA

Število čebeljih družin

* Upošteva se podatke ob oddaji vloge, če je ta predmet podpore po javnem razpisu.
** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo
*** Navedemo obseg naložbe, ki je razlika stanja po in pred naložbo, če je trajni nasad predmet podpore v okviru te vloge
7.1.5. TRAJNI NASADI, BREZ HMELJIŠČ

GERK_PID
trajnega
nasada*

PRED NALOŽBO**
Bruto
Mreža proti Namakanje
površina
toči (m2)
(m2) (C)
Sadna vrsta
trajnega
(B)
nasada (m2)
(A)

PO NALOŽBI***
Bruto
Mreža proti Namakanje
površina
toči (m2) (E) (m2) (F)
trajnega
nasada (m2)
(D)

PREDMET PODPORE****
Bruto
Mreža proti Namakanje
površina
toči (m2)
(m2) (F-C)
trajnega
(E-B)
nasada (m2)
(D-A)

*Površina GERK_PID je enaka bruto površini nasada
** Upošteva se podatke pred izvedbo naložbe, če je ta predmet podpore po javnem razpisu.
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*** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo, ne glede na to, ali je trajni nasad predmet podpore v
okviru te vloge.
****Navedemo obseg naložbe, ki je razlika stanja po in pred naložbo, če je trajni nasad predmet podpore v okviru te vloge.
Po sortah-pred naložbo
Sorta

GERK_PID
trajnega
nasada

Leto
sajenja

Število sadik

Razdalja sajenja (m)
Medvrstna v bloku
Medvrstna (A)
V vrsti (B)
(C)

Sistem
sajenja (N)

Neto
površina
(m2) (PN)

Vzgojna
oblika

Število sadik

Razdalja sajenja (m)
Medvrstna v bloku
Medvrstna (A)
V vrsti (B)
(C)

Sistem
sajenja (N)

Neto
površina
(m2) (PN)

Vzgojna
oblika

Po sortah-po naložbi
Sorta

GERK_PID
trajnega
nasada

Leto
sajenja

7.1.6 HMELJIŠČA
a) Podatki o nasadu (prva postavitev in prestrukturiranje), ki je predmet podpore:

GERK_PID

PRED NALOŽBO*
Bruto površina Namakanje
Sadna vrsta
nasada (m2)
(m2) (C)
(A)

PO NALOŽBI**
Bruto površina Namakanje (m2)
nasada (m2)
(F)
(D)

PREDMET PODPORE***
Bruto površina
Namakanje (m2) (Fnasada (m2) (D-A) C)

SKUPAJ
* Upošteva se podatke pred izvedbo naložbe, če je ta predmet podpore po javnem razpisu
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** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo, ne glede na to, ali je trajni nasad predmet podpore v
okviru te vloge
*** Navedemo obseg naložbe, ki je razlika stanja po in pred naložbo, če je trajni nasad predmet podpore v okviru te vloge
Po sortah - pred naložbo
GERK
PID

Sorta

Leto sajenja

Oznaka
(H1, H2)

Št.
sadik

Razdalja sajenja [m]

Kategorija

Neto površina
(m2) (PN)

Leto
izgradnje
žičnice

Kategorija

Neto površina
(m2) (PN)

Leto
izgradnje
žičnice

Št. vrst
Medvrstn
a (A)

V vrsti (B)

SKUPAJ

Po sortah – po naložbi

GERK
PID

Sorta

Leto sajenja

Oznaka
(H1, H2)

Št.
sadik

Razdalja sajenja [m]
Št. vrst
Medvrstn
a (A)

V vrsti (B)

SKUPAJ
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7.1.7 NAMAKALNI SISTEMI
Poraba vode za namakanje za državne in zasebne namakalne sisteme
Raba
zemljišč
Kultura
SKUPAJ

Površina
(ha) (A1)

Pred naložbo (A)
(A2) Poraba vode za
3
namakanje na ha v m

Planirano stanje po naložbi (B)
Površina (ha)
(B2)Poraba vode za
3
(B1)
namakanje na ha v m

Predmet podpore (B-A)
Površina (ha)
(B2 – A1)Poraba vode za
3
(B1 – A1)
namakanje na ha v m

Namakalna infrastruktura za potrebe namakalnih sistemov v zasebni lasti
Potreba po
vodi za
namakanje
Obstoječi
namakalni
sistem:
__________
__________
Akumulacija
Druga oblika
vodne
prostornine
Namakalna
oprema
SKUPAJ-

Leto
izgradnje
/ nakupa

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

Enota mere

Planirano stanje po naložbi (B)**
Leto
Površina (ha) namakalnega
izgradnje /
sistema oz. kapaciteta vodnega
3
nakupa
vira oz. opreme (m , l/s

Predmet podpore (B-A)
Površina (ha) namakalnega
sistema oz. kapaciteta vodnega
3
vira oz. opreme (m , l/s)

* Upošteva se podatke pred izvedbo naložbe, če je ta predmet podpore po javnem razpisu
** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo, ne glede na to, ali je naložba v namakalno infrastrukturo
predmet podpore v okviru te vloge
*** Navedemo obseg naložbe, ki je razlika stanja po in pred naložbo, če je naložba v namakalno infrastrukturo predmet podpore v okviru te vloge
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7.2 EKONOMSKI CILJI PROJEKTA
7.2.1 VREDNOST PROIZVODNJE IN IZRAČUN BRUTO DODANE VREDNOSTI (BDV)
7.2.1.1. Vrednost tržne proizvodnje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz
naslova ukrepov kmetijske politike BREZ načrtovane naložbe po sistemu PRIHODKA.
1 Obseg
2 Povprečni
pridelave
pridelek
Vrsta proizvodov ( ha, število (kg/ha,
in storitev
glav,…)
mlečnost,
prirast,…)

3 Skupna
0 Enota
količina
mere
pridelka/storitve
- (1x2)

4 Cena na enoto
(EUR/enoto)

5 Vrednost
PRIHODKA- EUR
(3x4)

6 Skupaj
spremenljivi
stroški po vrstah
proizvodov in
storitev

7 Prodajne
poti in
kmetijski
proizvodi iz
Priloge 1 k
Pogodbi *

Neposredna in
izravnalna plačila
Kmetijstvo skupaj
DRUGO
NEKMETIJSTVOSKUPAJ
(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
BDV = pokritje po vrstah proizvodov skupaj - ostali stroški (a+b+c+d) = ________________________EUR
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7.2.1.2 Vrednost tržne proizvodnje v letu zaključka naložbe, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz naslova ukrepov kmetijske politike Z
načrtovano naložbo po sistemu PRIHODKA. Če je naložba že zaključena pred oddajo vloge na javni razpis se kot leto zaključka naložbe šteje
planirano leto vložitve zadnjega zahtevka. (Oblika je enaka kot 7.2.1.1.)
7.2.1.3 Vrednost tržne proizvodnje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz
naslova ukrepov kmetijske politike BREZ načrtovane naložbe po sistemu POKRITJA

Vrsta
proizvodov in
storitev

1 Obseg
pridelave
( ha,
št.glav…)

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

3 Skupna
količina
pridelka/storit
ve
navedi enoto
(1x2)

0 Enota
mere

5 Cena
na enoto
(EUR/eno
to)

6 Vrednost
PRIHODKAEUR
(3x4))

7 Pokritje na enoto
(POKRITJE/ha,
glavo,…)

8 Pokritje po
vrstah
proizvodov in
storitev
(1x6)

9 Prodajne
poti in
kmetijski
proizvodi iz
Priloge 1 k
Pogodbi *

Neposredna in
izravnalna
plačila
Kmetijstvo
skupaj
DRUGO
NEKMETIJST
VOSKUPAJ
(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
7.2.1.4 Predvidena vrednost tržne proizvodnje v letu zaključka naložbe, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz naslova ukrepov
kmetijske politike Z načrtovano naložbo po sistemu POKRITJA. Če je naložba že zaključena pred oddajo vloge na javni razpis se kot leto zaključka
šteje planirano leto vložitve zadnjega zahtevka. (Oblika je enaka kot 7.2.1.3)
BDV = pokritje po vrstah proizvodov skupaj - ostali stroški (a+b+c+d) = ________________________EUR
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7.2.2 DELOVNA SILA
7.2.2.1 Delovna sila, ko je kmetijsko gospodarstvo kmetija
Člani kmetije
Oseba

Odnos do
nosilca
dejavnosti

Letnica
rojstva

Status/
aktivnost*
(s šifro
1–2)

Dokončana
izobrazba

/

/

Kmetijski
Število
Planira
zavarova- PDM pred
no
nec DA/NE naložbo** število
PDM po
naložbi
***

Nosilec
Skupaj

/

/

/

*Status/aktivnost za lastno delovno silo na kmetiji: 1 – kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 2 –druge osebe
na kmetijskem gospodarstvu (0,5 PDM).
** stanje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis
*** planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo

7.2.2.2. Zaposleni na kmetiji
Stanje zaposlenih
pred naložbo*

PDM pred
naložbo

Planirano stanje zaposlenih
po naložbi**

PDM po
naložbi

Število zaposlenih***
Najeta sezonska delovna
sila**** (število ur)
SKUPAJ
*Navedemo stanje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis
**Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo
***Navedemo število vseh zaposlenih oseb za polni in krajši delovni čas, ki jih pomnožimo s ustreznim koeficientom
PDM (1 PDM za polni delovni čas, 0,5 PDM za 4 urni delovni čas, ipd
**** Navedemo skupno število opravljenih ur sezonske delovne sile (za 1 PDM se šteje 1.800 ur)

7.2.2.3 Skupni obseg dela na kmetiji
Stanje zaposlenih
pred naložbo*

Planirano stanje zaposlenih po
naložbi**

Lastna delovna sila
Najeta delovna sila
SKUPAJ
* Navedemo obseg PDM v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis
** Navedemo planirani obseg PDM ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo

7.2.2.4 Delovna sila, ko je vlagatelj s.p. posameznik ali pravna oseba
Stanje zaposlenih
Planirano stanje zaposlenih po
pred naložbo*
naložbi**
Število zaposlenih***
Nosilec dejavnosti (velja za
s.p.)
Najeta sezonska delovna
sila****
SKUPAJ
* Navedemo obseg PDM v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis
** Navedemo planirani obseg PDM ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo
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***Navedemo število zaposlencev na dan 31.12.2011 (Vir: AJPES)
****Navedemo skupno število opravljenih ur sezonske delovne sile (za 1 PDM se šteje 1.800 ur)

7.2.3 Gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva ob predložitvi vloge
EUR/PDM oz. EUR/zaposlenega: ____________________________
7.2.4 Ostali ekonomski cilji
Intenzivnost obravnavane naložbe.
Podatki se nanašajo na stanje pred
naložbo razen če se z naložbo
povečuje
obseg
kmetijske
proizvodnje

Odvisnost kmetijskega gospodarstva
od proračunskih plačil (neposredna
in izravnalna plačila)

Višina naložbe (brez DDV): ___________EUR
Vrednost naložbe/PDM:___________________EUR/PDM
Obseg PDM pred naložbo (zaposlene osebe za polni
delovni čas + kmetijski zavarovanci ter zavarovanci iz
dejavnosti:_________PDM
Vrednost naložbe (brez DDV) / PDM: ________
EUR/PDM
Izplačana
višina neposrednih in izravnalnih plačil v
zaključenem letu pred letom oddaje vloge (2012) na javni
razpis: _________EUR (A)
Prihodek iz kmetijske dejavnosti v zaključenem letu pred
letom oddaje vloge na javni razpis: __________________
EUR (B)
Delež (A / B*100):___%

Razmerje med letnim prihodkom iz
kmetijske
dejavnosti
in
višino
naložbe (brez DDV)(R)

Višina naložbe (brez DDV): ___________EUR (A)
Skupni prihodek iz kmetijske dejavnosti na kmetijah (velja
za kmetije): _________________ EUR (B1)
(B1/A): ________________

Racionalnost porabe javnih sredstev
(Velja samo za zahtevne naložbe)

Ocenjena vrednost neto sedanje vrednosti naložbe iz
poslovnega
načrta
(5%
obrestna
mera):
__________________________

9. IZJAVI VLAGATELJA
S podpisom (žigom) na prijavnemu obrazcu potrjujem,
1.
2.

da sem seznanjen(a) s pogoji in obveznostmi iz 1. javnega razpisa za ukrep 121Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na vodovarstvenem območju
(Uradni list RS, št 1/2013) in razpisne dokumentacije;
da dovoljujem uporabo osebnih podatkov iz uradnih evidenc.

V __________, dne_________

žig

____________________
(Podpis vlagatelja)

žig

____________________
(Podpis pripravljalca vloge)
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6. SEZNAM DOKAZIL
Poleg ostalih zahtev za popolnost vloge, morate k vlogi na ta javni razpis obvezno priložiti vso zahtevano
dokumentacijo, ki je navedena v poglavju 6. Seznam dokazil. Dokumentacija z oznako »neobvezno
dokazilo« so dokazila, ki imajo značaj javne evidence in jih je zaradi hitrejše obravnave,
priporočljivo priložiti k vlogi na javni razpis. V primeru, da dokumentacije pod oznako »neobvezno
dokazilo« ne boste priložili, je vloga na javni razpis kljub temu popolna, potrebno dokumentacijo pa bo
pridobila ARSKTRP sama v kolikor je vlagatelj navedel vse zahtevane podatke, ki se nanašajo na
posamezna dokazila.
Dokazila pod zaporedno številko 8 (delno), 9 in 10 se nanašajo na ocenjevanje vlog. V primerih, ko
vlagatelj zahtevano dokazilo ne priloži, se vloga oceni z 0 točkami.
Priloženi obrazci se izpolnijo s čitljivimi tiskanimi črkami, podpišejo in skupaj z ostalimi dokazili in izjavami
priložijo v vrstnem redu, ki je naveden v tej vsebini vloge.
Označite v prazno polje s križcem priloge, ki so priložene vlogi.
ZAPOREDNA
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DOKAZILO 1

SEZNAM
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Dokazilo 1
D1 DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO OBJEKTOV ALI NAKUP OPREME V OBJEKTIH
D1.1. V VSEH PRIMERIH GRADNJE zahtevnih in manj zahtevnih objektov, opredeljenih na osnovi
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1
(14/05-popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 11/05-Odl. US, 120/06 -Odl.US, 126/07, 108/09, 61/2010ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011-Odl.US in 57/12), se priloži projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, iz katerega morajo biti med drugim razvidni naslednji elementi:
D1.1.1. Tekstualni del – tehnično poročilo iz katerega so razvidni bistveni podatki v zvezi z
izpolnjevanjem bistvenih zahtev ter oceno vrednosti materiala in del; tehničnih karakteristik in
karakteristik namembnosti, ocena investicijske vrednosti.
D.1.1.2. Grafični del – situacija iz katere je razvidna lokacija na parceli, horizontalni in vertikalni gabariti,
odmiki objekta, vključeni naj bodo vsi tlorisi z vrisano funkcionalno tehnologijo in najmanj dva, med seboj
pravokotna prereza.
Iz gradbenega dovoljenja mora biti razvidno, da je hlev skladen z zahtevami dobrega počutja živali, kar
dokazuje soglasje Veterinarske uprave RS (v nadaljnjem besedilu: VURS) .
D1.2 V kolikor se naložba nanaša na ureditev hleva in pripadajočih objektov (samostojno skladišče za
živinske izločke), za katera ni potrebno pridobiti nobenih upravnih dovoljenj (nakup hlevske opreme,
investicijsko vzdrževalna dela, enostavni objekti) oz. gre za nezahtevne objekte morajo biti priloženi
naslednji dokumenti:
D1.2.1 opis stanja pred investicijo,
D1.2.2 tloris tehnološke izboljšave hleva in pripadajočih objektov po investiciji oz. drugih objektov (M 1:50
ali M1:100, računalniški ali prostoročni izris na milimetrski papir)
D1.2.3 opis investicije, kjer je navedeno v katerem delu hleva pride do tehnoloških izboljšav, zamenjave
opreme in inštalacij
D1.2.4 izjava o skladnosti hleva z standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate,
podpisana s strani vlagatelja in kmetijskega svetovalca (glej vzorec v Prilogi št. V/1 k razpisni
dokumentaciji).
D1.3 V primeru, ko gre za investicijo, ki se samo delno financira iz tega javnega razpisa, mora biti iz
predračuna za izvedbo naložbe razvidno:
D1.3.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
D1.3.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis,
D1.2.3 ločen popis del in stroškov za dela, s katerimi se vlagatelj ne prijavlja na razpis.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevana dokazila!
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Dokazilo 2
D2 PRAVNOMOČNO GRADBENO DOVOLJENJE OZIROMA DRUGA DOKAZILA ZA GRADNJO
OBJEKTOV ALI NAKUP OPREME V OBJEKTIH
Priloži se:
D2.1 GRADBENO DOVOLJENJE ZA ZAHTEVNI ALI MANJ ZAHTEVNI OBJEKT*
D2.1.1 Priloženo gradbeno dovoljenje za izvedbo predlagane naložbe mora biti potrjeno z žigom o
pravnomočnosti in se mora nanašati na predloženo projektno dokumentacijo.
D2.1.2 V kolikor se investicija nanaša v nakup opreme v objekt ali pa gre za investicijsko
vzdrževanje takšnega objekta je potrebno priložiti pravnomočno uporabno dovoljenje (žig
pravnomočnosti) ali pravnomočno gradbeno dovoljenje (žig pravnomočnosti).
D2.1.3Ob zaključku naložbe v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in nakupa opreme v
teh objektih bo potrebno k zahtevku za pridobitev sredstev priložiti uporabno dovoljenje.
D2.1.4 Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka, pa pri zaključku naložbe v investicijsko
vzdrževanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov oziroma nakupu opreme v teh objektih, ki ne
presegajo 100.000 evrov priznane vrednosti, ni potrebno prilagati uporabnega dovoljenja za te
objekte.
V primeru, ko gre za investicijo v NEZAHTEVNI OBJEKT se priloži:
D2.2 GRADBENO DOVOLJENJE ZA GRADNJO NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
D2.2.1 Priloženo gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta mora biti potrjeno z žigom o
pravnomočnosti in se mora nanašati na predloženo dokumentacijo iz Priloge 1.
D2.2.2 V kolikor se investicija nanaša v nakup opreme v nezahtevni objekt ali pa gre zgolj za
investicijsko vzdrževanje takšnega objekta je potrebno priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenjem
za gradnjo nezahtevnega objekta (žig pravnomočnosti).
D2.3 V primeru, da gre za nakup opreme v objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1967 se priloži:
POTRDILO UPRAVNE ENOTE, da je objekt zgrajen pred letom 1967.
________________________.
D2.4 V primerih, ko gre za investicijo v ENOSTAVNI OBJEKT oziroma ko gre za naložbo v objekte,
za katera ni potrebno pridobiti nobena upravna dovoljenja (investicijsko vzdrževalna dela), je
potrebno za navedeno naložbo priložiti lokacijsko informacijo iz katere mora biti razvidno, da
naložba ima naravovarstvene pogoje oz. naravovarstveno soglasje oz. vodno dovoljenje, izdanega
s
strani
pristojnega
organa.
Na
spletni
strani:
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
lahko preverite ali se na zemljišču kjer se izvaja naložba nahajajo kakšne koli okoljske omejitve
(natura 2000, zavarovana območja, ipd), zaradi katerih je potrebno pridobiti takšna soglasja.
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevana dokazila!
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Dokazilo 3

D3 DOKAZILA O ŽE ODOBRENIH JAVNIH
SREDSTVIH

Priloži se:
D3.1. Izpolnjeno potrdilo o odobrenih sredstvih iz občinskega proračuna ali iz drugih javnih
institucij za iste upravičene stroške v okviru ukrepa: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

1.

D3.2. V kolikor so bila vlagatelju odobrena javna sredstva od katerekoli institucije, mora priložiti potrdilo o
že odobrenih sredstvih in sicer za vsako institucijo posebej.Kot obdobje, za katerega je potrebno izdati
potrdilo, se šteje zadnjih pet proračunskih let, vključno s tekočim. Kot možne institucije so:
•

Občina

•

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj - Ribnica

•

Drugi javni skladi Republike Slovenije

•

Drugo: ______________________

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!

POTRDILO O ODOBRENIH SREDSTVIH
__________________________________________________________________
(institucija, naslov)-

___________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)

Potrjujemo, da je ________________________________________________________ ,
________________________________________________________________________
(vlagatelj)
(naslov)
iz javnih sredstev

v obdobju od _______ do _______ pridobil(-a) sredstva za iste upravičene stroške iz naslova ukrepa
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 kot se navajajo v vlogi za javni razpis v skupnem
znesku ________________________ EUR.
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V primeru, da vlagatelj NI prejel nobenih sredstev iz javnih razpisov iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev – ukrep 121, mora vlagatelj PODPISATI ta obrazec pod spodnjo izjavo:
_________________________ IZJAVLJAM, DA NISEM PREJEL NOBENIH JAVNIH SREDSTEV.
(ime in priimek vlagatelja)
Datum in podpis vlagatelja:_______________________________

Podroben seznam upravičenih stroškov projekta, ki so bili odobreni vlagatelju:
Opravičljivi
stroški

Vrsta
naložbe*

Enota
mere

Količina
enot
(A)

Vrednost/
enoto
mere (B)

Vrednost
z DDV

Vrednost
brez
DDV

Prispevek
v naravi**

Delež
podpore

Odobrena
vrednost
brez DDV

..
Skupaj
Splošni
stroški
Skupaj
Celotna
vrednost
projekta
*Navedite vrsto naložbe iz Seznama upravičenih stroškov, ki pripada k posameznemu javnemu razpisu.
,
**V kolikor koristite prispevek v naravi navedite njegovo vrednost

Potrdilo se izdaja za namen dokazovanja pogojev za pridobitev sredstev iz javnega razpisa za ukrep
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Datum: ___.___.______

Žig

Podpis odgovorne osebe:
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Dokazilo 4
DOKAZILA O FINANČNEM POSLOVANJU
Priloži se:
D4.1. Za pravne osebe (ne velja za članice univerz in ostale javne zavode)
D4.1.1. Originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni
razpis (neobvezno dokazilo)
D4.1.2. Originalno dokazilo pristojnega sodišča, da vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali postopku likvidacije, ki ni starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni
razpis (neobvezno dokazilo)
D.4.2. Za samostojne podjetnike posameznike
D4.2.1. Originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni
razpis (neobvezno dokazilo)
D4.2.2. Originalno dokazilo pristojnega sodišča, da vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali postopku likvidacije, ki ni starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni
razpis (neobvezno dokazilo)
D4.3. Za kmetije
D4.3.1. originalno dokazilo pristojnega organa (DURS), da ima vlagatelj poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni
razpis (neobvezno dokazilo)
D4.4. Dokazilo o vključitvi v sistem DDV
D4.4.1. Priloži samo vlagatelj, ki je davčni zavezanec
ZD4.5. a vlagatelje, ki ob predložitvi vloge vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in SO
VPISANI v Poslovni register Slovenije
D4.5.1. kopije “Bilance stanja“ na dan 31.12 in “Bilance uspeha“ na dan 31.12. za predhodno leto,
potrjene od AJPES
D4.6. Za vlagatelje, ki ob predložitvi vloge vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in NISO
VPISANI v Poslovni register Slovenije
D4.6.1. kopije “Bilance stanja“ na dan 31.12 in “Bilance uspeha“ na dan 31.12. za predhodno leto,
potrjene od DAVČNE UPRAVE
D4.7. V primeru zahtevnih naložb se priloži tudi potrdilo banke o kreditnih obveznostih
kmetijskega gospodarstva iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Če kmetijsko
gospodarstvo nima kreditnih obveznosti iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti, tega dokazila ni
potrebno prilagati

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!
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Dokazilo 5
D5 DOKAZILO O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI NALOŽBE
Priloži se:
D5.1. GRADNJA RAZLIČNIH VRST OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST
D5.1.1. Predračun s popisom del po fazah gradnje različnih vrst objektov glede na
zahtevnost.
D.5.1.1.1. Predračun mora biti potrjen s strani ponudnika oz. izvajalca in pripravljen tako, da ga je
mogoče nedvoumno uvrstiti v objavljen seznam opravičljivih stroškov
D5.1.1.2. Pri rekonstrukciji je potreben tudi podroben opis obstoječega stanja.
D5.1.1.3. V kolikor namerava vlagatelj pri gradnji različnih vrst objektov glede na zahtevnost,
uveljavljati prispevek v naravi v obliki dela v lastni režiji vlagatelja in lastnega lesa (upravičen
strošek znaša do 30% stroškov gradbeno obrtniških del in zamenjavi fiksne opreme v hlevih),
potem mora biti predračun podpisan tudi s strani odgovorne osebe vlagatelja ter potrjen s strani
gradbenega projektanta (velja za novogradnjo oz. rekonstrukcijo zahtevnih, manj zahtevnih in
nezahtevnih objektov) oziroma potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in
podpisan s strani kmetijskega svetovalca, ki je zaposlen pri KGZS (velja za investicijsko
vzdrževanje zahtevnih, manj zahtevnih oziroma nezahtevnih objektov).
D5.1.1.4. Kadar vlagatelj uveljavlja prispevek v naravi pri montaži opreme, mora biti iz predračuna
ponudnika opreme razvidno, da ne vključukje stroškov montaže te opreme
D5.1.2. Popis izvedenih del za gradnjo različnih vrst objektov glede na zahtevnost -ki se
prilaga ob vložitvi zahtevka!
D5.1.2.1. Popis izvedenih del mora biti skladen s predračunom in popisom del za gradnjo različnih
vrst objektov glede na zahtevnost
D5.1.2.2. V kolikor namerava vlagatelj izvesti gradnjo različnih vrst objektov glede na
zahtevnost v lastni režiji, mora biti predloženi popis izvedenih del podpisan s strani
odgovorne osebe končnega prejemnika ter zanj opravljen neodvisni nadzor.
Kot neodvisni nadzor se šteje, da je popis izvedenih del potrjen z žigom in podpisan tudi s strani
nadzornika gradnje (velja za novogradnjo oz. rekonstrukcijo zahtevnih, manj zahtevnih in
nezahtevnih objektov) oziroma potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in
podpisan s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen za področje
strokovnega svetovanja za posamezne sektorje
primarne kmetijske pridelave (velja za
investicijsko vzdrževanje zahtevnih, manj zahtevnih oziroma nezahtevnih objektov).
D5.2 PRVA POSTAVITEV OZIROMA PRESTRUKTURIRANJE TRAJNIH NASADOV
SADOVNJAKOV, NAKUP IN POSTAVITEV MREŽ PROTI TOČI IN ZAŠČITE PROTI POKANJU
IN OŽIGU PLODOV TER POSTAVITEV NAMAKALNE OPREME
D5.2.1 Predračun s popisom del za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih
nasadov sadovnjakov .
Pri pripravi predračuna bodite pozorni na naslednje zahteve:
- Nagib: vpiše se dejanski nagib sadovnjaka, ki se obnavlja (v %).
- Bruto površina je vsa površina obnovljenega sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi
pomožnimi zemljišči; ujemati se mora z izrisom na orto foto posnetku GERKa, na katerih leži
obnovljeni sadovnjak; vpiše se v hektarjih na dve decimalki natančno;
- Neto površina je površina, kjer so dejansko posajena sadna drevesa. Ujemati se mora z
izračunom neto površine iz števila sadik in razdalj sajenja
Izračun neto površine:
PN = neto površina (m2)
A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med drevesi (m)
C = medvrstna razdalja v bloku (m)
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…)
enovrstni sistem sajenja: P1=A x B x št. Sadik
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dvo- oz. večvrstni sistem sajenja: PN= (A + (N - 1) x C) x B x št. Sadik
N
Bruto in neto površina se lahko med seboj razlikujeta kot sledi:
- pri nagibu 0-15% za do 10% ;
- pri nagibu 16-50% za do 25%;
- pri nagibu 51% in več za do 30%.
D5.2.2 Predračun s popisom del za nakup in postavitev mrež proti toči in zaščite proti
pokanju in ožigu plodov ter za postavitev namakalne opreme. Pri pripravi predračuna
bodite pozorni na naslednje zahteve:
Iz predračunov in popisov izvedenih del mora biti razviden podroben popis:
- materiala;
- sadilnega materiala;
- razčlenitev dela (strojne-ročne ure, koliko ur za posamezno delo).
Predračun mora biti izdelan po posameznih vrstah nasadov, legah, sortah, gostoti sajenja in
naslednjih skupinah stroškov:
- priprava zemljišča;
- ograja, opora (prva postavitev oziroma obnova žičnice v primeru hmeljišč);
- sajenje;
- oskrba po letih izvedenih del.
Pripravljen mora biti tako, da ga je mogoče nedvoumno uvrstiti v objavljen seznam najvišjih
priznanih investicijskih vrednosti. V kolikor namerava vlagatelj izvesti navedene naložbe v lastni
režiji, mora biti predloženi predračun podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja ter potrjen s
žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisan s strani kmetijskega svetovalca, ki je
zaposlen pri KGZS.
D5.2.3 Popis izvedenih del za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov
sadovnjakov (brez jagodišč), nakup in postavitev mrež proti toči in zaščite proti pokanju in
ožigu plodov ter za postavitev namakalne opreme, ki se prilaga ob vložitvi zahtevka
V kolikor namerava vlagatelj izvesti navedene naložbe v lastni režiji, mora biti predloženi popis
izvedenih del podpisan s strani odgovorne osebe končnega prejemnika ter zanj opravljen
neodvisni nadzor.
Kot neodvisni nadzor se šteje, da je popis izvedenih del potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je
zaposlen za področje strokovnega svetovanja za sadjarstvo oz. vinogradništvo.
D5.3 UREDITEV NASADOV TRAJNIH RASTLIN NA NJIVSKIH POVRŠINAH (artičoke,
šparglji. matični nasadi vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč) NAKUP IN POSTAVITEV MREŽ
PROTI TOČI TER POSTAVITEV NAMAKALNE OPREME
D5.3.1. Predračun s popisom del za ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah,
nakup in postavitev mrež proti toči ter za postavitev namakalne opreme.
Pri pripravi predračuna bodite pozorni na naslednje zahteve:
Iz predračunov in popisov izvedenih del mora biti razviden podroben popis:
- materiala;
- sadilnega materiala;
- razčlenitev dela (strojne-ročne ure, koliko ur za posamezno delo).
Predračun mora biti izdelan po posameznih vrstah nasadov, legah, sortah, gostoti sajenja in
naslednjih skupinah stroškov:
- priprava zemljišča;
- ograja, opora;
- sajenje;
- oskrba po letih izvedenih del.
Pripravljen mora biti tako, da ga je mogoče nedvoumno uvrstiti v objavljen seznam najvišjih
priznanih investicijskih vrednosti.
V kolikor namerava vlagatelj izvesti navedene naložbe v lastni režiji, mora biti predloženi
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predračun podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja ter potrjen s žigom Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije in podpisan s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS
zaposlen za področje strokovnega svetovanja za vrtnarstvo oz. poljedelstvo
V kolikor namerava vlagatelj izvesti navedene naložbe v lastni režiji, mora biti predloženi
predračun podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja ter potrjen s žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan s strani kmetijskega svetovalca, ki je zaposlen
pri KGZS.
D5.3.2 Popis izvedenih del za ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, nakup
in postavitev mrež proti toči ter za postavitev namakalne opreme, ki se prilaga ob vložitvi
zahtevka
V kolikor namerava vlagatelj izvesti navedene naložbe v lastni režiji, mora biti predloženi popis
izvedenih del podpisan s strani odgovorne osebe končnega prejemnika ter zanj opravljen
neodvisni nadzor.
Kot neodvisni nadzor se šteje, da je popis izvedenih del potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je
pri KGZS zaposlen za področje strokovnega svetovanja za vrtnarstvo, sadjarstvo oz.
poljedelstvo
D5.4 POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO DOMAČIH ŽIVALI OZIROMA
POSTAVITEV OBOR ZA REJO GOJENE DIVJADI
D5.4.1 Predračun s popisom del za postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih
živali oz. postavitev obor za rejo gojene divjadi.
Iz predračunov mora biti razviden podroben popis:
- materiala;
- razčlenitev dela (strojne-ročne ure, koliko ur za posamezno delo).
Pripravljena mora biti tako, da ju je mogoče nedvoumno uvrstiti v objavljen seznam najvišjih
priznanih investicijskih vrednosti.
V kolikor namerava vlagatelj izvesti postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
oz. postavitev obor za rejo gojene divjadi v lastni režiji, mora biti predloženi predračun
podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja,in potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice ter
podpisan s strani kmetijskega svetovalca, ki je zaposlen pri KGZS.
D5.4.2. Popis izvedenih del za postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oz.
postavitev obor za rejo gojene divjadi, ki se prilaga ob vložitvi zahtevka
V kolikor namerava vlagatelj izvesti navedene naložbe v lastni režiji, mora biti predloženi popis
izvedenih del podpisan s strani odgovorne osebe končnega prejemnika ter zanj opravljen
neodvisni nadzor.
Kot neodvisni nadzor se šteje, da je popis izvedenih del potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije in podpisan s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS
zaposlen za področje strokovnega svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma pašništvo.
D5.5. Predračun ali račun za navedeno naložbo
D5.5.1. Na predračunu ali dokumentaciji, ki je del predračuna in kasneje računa, mora biti
predmet naložbe opisan tako, da ga je mogoče nedvoumno uvrstiti v objavljen seznam
opravičljivih stroškov.
D5.5.2. Pri nakupu strojne opreme je potrebno navesti vrsto stroja, nazivno moč, delovno širino,
zmogljivost, proizvajalca, točen tip stroja, ipd.
D5.6. Tri ponudbe
D5.6.1. Vlagatelji morajo za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od
10.000 EUR (brez DDV) pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj
neodvisnih ponudnikov. Ponudbe morajo biti priložene k popisu del.
D5.6.2. Končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil pogodbe ali naročil opremo ali
storitve pa je potrebno ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu
tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora.
Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
D5.5. RAČUNI ZA SPLOŠNE STROŠKE, če jih uveljavljate.
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!
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Dokazilo 6
D6 DOKAZILO O LASTNIŠTVU NEPREMIČNINE, KI JE PREDMET NALOŽBE (velja le za
gospodarska poslopja in gradbene objekte)
Priloži se:
D6.1. Zemljiškoknjižni izpisek, ki izkazuje stanje v zemljiški knjigi, ki ni starejše od 30 dni
glede na datum oddaje vloge in iz katerega je razviden lastnik nepremičnin (objektov), ki so
predmet naložbe. (neobvezno dokazilo)
ČE ŽELITE, DA ARSKTRP SAMA PREVERI STANJE V ZEMLJIŠKI KNJIGI, MORATE
NAVESTI NASLEDNJE PODATKE, SICER SE ŠTEJE, DA VLOGA NI POPOLNA:
Okrajno sodišče.____________________________
K.O.: ______________________________________
Številka parcele: _____________________________________.
D6.2. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnin se dodatno priloži:
D6.2.1. Overjena kopija notarsko overjene pogodbe o najemu objektov za obdobje najmanj
10 let po zaključku te naložbe.
D6.2.2. Overjeno soglasje lastnika(-ov), da naložba ni v nasprotju z najemno oziroma
zakupno pogodbo
D6.3. Če je vlagatelj solastnik nepremičnin, se dodatno priloži:
D6.3.1. Overjeno pooblastilo solastnika(-ov) za izvedbo naložbe

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!
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Dokazilo 7
D7 DOKAZILA GLEDE NA POSAMEZNO VRSTO UPRAVIČENIH NALOŽB

1.
2.
3.
4.
5.
6.

nakup kmetijskih zemljišč;
med;
naložbe v rastlinsko pridelavo;
naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov;
naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči;
naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v
izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja
samostojno naložbo;
7. postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi
8. naložbe v izvedbo agromelioracij;
9. ureditev cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu;
10. naložbe v obnovljive vire energije;
11. zahtevne naložbe;
12. prispevek v naravi (les)
Priloži se:
D7.1 Nakup kmetijskih zemljišč
D7.1.1 sklenjena pogodba o nakupu kmetijskih zemljišč
D7.1.2 odločba upravne enote, da potrdi pravni posel
D7.1.3 potrdilo neodvisnega cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti kmetijskih
zemljišč
D7.2 Med
D7.2.1 v primeru naložb v vzrejo čebeljih matic, mora biti priložena odločba za odobritev
vzrejališča v predhodnem letu in dovoljenje za proizvodnjo čebeljih matic v letu 2011
D7.2.2 dokazilo o registraciji čebeljih panjev v skladu s predpisano zakonodajo
D7.2.3 dokazilo o primerni izobrazbi vlagatelja (kopija certifikata nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK) za čebelarja ali overjeno dokazilo o končani kmetijski ali sorodni
agroživilski izobrazbi nosilca kmetijskega gospodarstva)
D7.3 Naložbe v rastlinsko pridelavo
D7.3.1 Načrt ureditve trajnega nasada s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala ter
skico nasadov na orto foto posnetku GERKa, s šrafirano površino zemljišča na kateri bo
potekala naložba. (velja za naložbe v prvo postavitev oz. prestrukturiranje sadovnjakov,
oljčnikov in hmeljišč, prve postavitve špargljišč in nasadov artičok, ureditve drevesnic, trsnic,
oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semena in
semenskega materiala kmetijskih rastlin);
D7.3.2 za sadike hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora biti najkasneje do zaključka
naložbe izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike A ali certificirane sadike B,
potrdilo o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno pregledanega proizvodnega
hmeljišča;
D7.3.3 za certificirane sadike hmelja A in certificirane sadike hmelja B pridelane v drugi državi
članici Evropske unije mora biti najkasneje do zaključka naložbe izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik;
D7.3.4 dokazilo, da je vlagatelj registriran v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material
kmetijskih rastlin, kadar gre za naložbe na področju semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin.
D7.4 Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov
D7.4.1 Pravnomočno vodno dovoljenje za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, ki
se nanaša na mali oz. veliki namakalni sistem;
Če želite, da ARSKTRP na ARSO sama pridobi podatke glede dovoljenja za rabo vode
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na namakalnem območju, morate navesti naslednje podatke, sicer se šteje, da vloga ni
popolna:
Ime in lokacija namakalnega sistema: _____________________________________.
Številka vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča:
Datum izdaje vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča:
_________.
Datum pravnomočnosti vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskega
zemljišča;
D7.4.2 Pravnomočna odločba o uvedbi namakanja za kmetijsko zemljišče, na katerem bo
postavljen rastlinjak (velja samo za tiste rastlinjake, ki stojijo neposredno na kmetijskem
zemljišču)
D7.4.3 Načrt ureditve s tehničnimi rešitvami, popisom del ter materiala ter skico na orto foto
posnetku GERKa, s šrafirano površino zemljišča na kateri bo potekala naložba.
D7.5 Naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči
D7.5.1 Načrt ureditve s tehničnimi rešitvami, popisom del ter materiala ter skico nasadov (velja
za trajne nasade ter nasade trajnih rastlin na njivskih površinah) na orto foto posnetku
GERKa, s šrafirano površino zemljišča na kateri bo potekala naložba
D7.5.2 Načrt ureditve s tehničnimi rešitvami, popisom del ter materiala ter skico kmetijskih
zemljišč (velja za vrtnine) na orto foto posnetku GERKa, s šrafirano površino zemljišča na
kateri bo potekala naložba.
D7.6 Naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni

lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki
lahko predstavlja samostojno naložbo
D7.6.1 Pravnomočno vodno dovoljenje za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, ki
se nanaša na mali oz. veliki namakalni sistem;
Če želite, da ARSKTRP na ARSO sama pridobi podatke glede dovoljenja za rabo vode
na namakalnem območju, morate navesti naslednje podatke, sicer se šteje, da vloga ni
popolna:
Ime in lokacija namakalnega sistema: _____________________________________.
Številka vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča:
Datum izdaje vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča:
_________.

Datum pravnomočnosti vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskega
zemljišča: _________________________
D7.7 Postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oz. obor za rejo gojene
divjadi
D7.7.1. načrt pašnika oziroma obore s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom
tehnologije paše ter skico pašnika oz. obore na orto foto posnetku.
D7.7.2. izpis iz registra skupnih pašnikov, ki ga vodi pristojna upravna enota in ki ni starejši od
treh mesecev, v kolikor se naložba nanaša na skupni pašnik
D7.7.3 soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, v kolikor se naložba za postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali oz. obore za rejo gojene divjadi nanaša na pašnik oz. oboro,
ki posega na gozdno zemljišče.
D7.8 Naložbe v izvedbo agromelioracij
D7.8.1 odločba o uvedbi agromelioracije
D7.9 Ureditev cestne in vodne oz. vodovodne infrastrukure na kmetijskem
gospodarstvu
D7.9.1 overjeno soglasje lastnika zemljišča, kadar gre za ureditev cestne ali vodovodne
infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem gospodarstvu, v kolikor je namenjena za
služnostno uporabo cestne ali vodovodne infrastrukture
D7.9.2 ob zaključku naložbe, ki je namenjena ureditvi cestne ali vodovodne infrastrukture, ki
leži na drugem kmetijskem gospodarstvu je v teh primerih potrebno priložiti tudi kopijo
zemljiško knjižnega izpiska oziroma predloga za vpis v zemljiško knjigo, iz katerega mora biti
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razvidni, da je oziroma bo služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture v korist
vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine vpisana v zemljiško knjigo
D7.10. Naložbe v obnovljive vire energije
D7.10.1. elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki
ga izdela inženir-projektant, ki je pooblaščen s strani Inženirske zbornice RS, (Velja v primerih,
kadar gre za naložbe v učinkovito rabo energije, za katere vlagatelj uveljavlja višje priznane
stroške naložbe).
D7.10.2. projektna dokumentacija (Velja v primerih, kadar je naložba namenjena rabi energije
iz obnovljivih virov tudi za druge namene (zasebna raba, nekmetijske dejavnosti, ipd.) in se kot
upravičen strošek prizna le sorazmerni delež nazivne moči grelnega telesa oz. energetskega
objekta, ki je namenjen za potrebe kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, kar
mora biti razvidno iz projektne dokumentacije)
D7.11. Zahtevne naložbe
D7.11.1. poslovni načrt, izdelan v skladu s navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj za
nadaljnjih pet let od zadnjega izplačila sredstev, vendar najmanj za obdobje vračanja
investicijskih sredstev.
D7.11.2. k poslovnemu načrtu je potrebno priložiti tudi elektronski medij (CD) s finančno
analizo in podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo finančne analize, na način, kot je
predpisano v 5. poglavju Navodila za izdelavo poslovnega načrta (Priloga 1 “Finančni
podatki”).
D7.12. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa
D7.12.1. odločba Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves
D7.12.2. kopija zapisnika o kontroli sečnje, ki je podpisana s strani pristojnega delavca
Zavoda za gozdove Slovenije (se priloži ob zaključku naložbe, k zadnjemu zahtevku za
izplačilo sredstev)
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevana dokazila!
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Dokazilo 8
D8 DOKAZILO O OBSEGU DELA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
(PDM)*
IN/ALI

Priloži se:
D8.1. Dokazilo o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju iz
kmetijske dejavnosti (velja za kmetije)
D8.1.1. Priložite potrdilo ZZZS ali ZPIZ (neobvezno dokazilo)
D8.2. Dokazilo o stalno najeti delovni sili:
D8.2.1. Kopija pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim
časom
D8.3. Dokazilo o občasno najeti delovni sili
D8.3.1. Kopija pogodbe o zaposlitvi za določen čas oziroma potrdilo ustrezne
organizacije (študentski servis, strojni krožek, zavod za zaposlovanje,…) z razvidnim
obsegom opravljenih ur.

*Priloga se bo upoštevala pri dokazovanju vstopnega kriterija na kmetijskem gospodarstvu in kot
dokazilo pri ocenjevanju vloge. V primeru, da pri ocenjevanju vlog, ni predloženo ustrezno obvezno
dokazilo, se vloga pri tem kriteriju oceni z 0 točkami.
Status/aktivnost za lastno delovno silo na kmetiji: 1 – kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 2kmetijski delavec/delavka (1 PDM); 3 –druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (0,5 PDM).

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!
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Dokazilo 9
D9 DOKAZILO O IZOBRAZBI*
Priloži se:
D9.1. Overjeno dokazilo o končani izobrazbi
*Dokazilo se nanaša na nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji.

Dokazilo se bo upoštevalo pri ocenjevanju vloge. V primeru, da ni predloženo, se vloga pri tem kriteriju
oceni z 0 točkami.
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!
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Priloga 10

D10 DOKAZILO O INOVATIVNOSTI IN RAZVOJU PODJETJA*
Priloži se:
D10.1. Kopija pogodbe z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela.
D10.2. Številka vpisa raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS)
*Velja samo za pravne osebe. Dokazilo se bo upoštevalo pri ocenjevanju vloge. V primeru, da ni predloženo, se
vloga pri tem kriteriju oceni z 0 točkami.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevano dokazilo!
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