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1. Registracija in pooblastilo 

 

Za uspešen elektronski vnos in oddajo poročil za ukrepe PRP 2014-2020 je potrebno imeti 

nameščeno najnovejšo verzijo spletnega brskalnika Microsoft Internet Explorer, Google 

Chrome ali Mozilla Forefox. Za dostop do spletne aplikacije je potrebno imeti spletno 

potrdilo enega od ponudnikov: 

- Ministrstvo o za javno upravo (SIGEN-CA, SIGOV-CA), 

- Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB-CA),  

- Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA-CA), 

- Halcom d.d. (HALCOM-CA). 

 

1.1 Pooblaščeni vlagatelji za elektronsko oddajo poročila 

 

Če želi vlagatelj pooblastiti drugo osebo za elektronski vnos in oddajo poročila, mora na 

ARSKTRP poslati izpolnjeno in podpisano pooblastilo, na podlagi katerega pooblaščenemu 

vlagatelju omogočimo elektronski vnos in oddajo poročila. Pooblastilo se nahaja na spletni 

strani http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/. 

Zahtevek se pošlje pisno na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali po elektronski 

pošti na e-naslov eprp_pooblastila@gov.si. Za vsa ostala vprašanja in težave povezane z 

vnosom lahko pošljete na eprp-tezave.aktrp@gov.si.   

mailto:eprp-tezave.aktrp@gov.si
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2. Vstop v aplikacijo RAZVOJ PODEŽELJA – POROČILA 

 

Vstop v aplikacijo je mogoč preko spletne strani http://www.arsktrp.gov.si/. 

V razdelku E-POSLOVANJE (OBRAZCI, FORUM) na levi strani izberemo Spletne 

aplikacije. 

 

 

Izberemo aplikacijo e-Kmetija PRODUKCIJA, ki nas zaprosi za izbor digitalnega potrdila. 

 

 

http://www.arsktrp.gov.si/
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Ko izberemo veljavno digitalno potrdilo, se v novem oknu odpre vstopna stran aplikacije, 

kjer kliknemo gumb »VSTOP!« 

 

 

Odpre se nova stran z nanizanimi nazivi aplikacij. Izberemo Razvoj podeželja – poročila. 
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Odpre se vstopna maska aplikacije RAZVOJ PODEŽELJA – POROČILA. 
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3. Vnos poročila 

 

S klikom na razdelek Poročanje se prikaže seznam vlog, ki uporabniku pripadajo (po davčni 

številki). Za vsako vlogo je prikazanih več zapisov  - za vsako leto en. Izberemo vrstico 

vloge, za katero želimo vnašati poročilo. Z gumbom  se odpre poročilo. 

 

 

Na zavihku Osnovni podatki poročila s klikom na gumb   začnemo vnos 

poročila. Poročilo dobi status Vnos poročila. 
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3.3 Poročilo za ukrep M04.1 

 

Zavihek 1: Osnovni podatki poročila 

 

 

 

Na zavihek se samodejno prenesejo osnovni podatki o vlagatelju, datum odločbe o pravici do 

sredstev in višina odobrenih sredstev ter datum zadnjega izplačila in naziv naložbe.  

Samodejno se izpolnijo tudi indikatorji Oddana zbirna vloga za leto poročanja, Majhna 

naložba/kmetija, Mladi kmet, Kolektivna naložba in Naložba v prestrukturiranje. 
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Polje »Vrsta knjigovodstva« omogoča ročni izbor preko spustnega seznama. Glede na 

izbrano vrednost Po pokritju, Po dejanskih prihodkih in odhodkih ali FADN, se prikaže 

ustrezen sklop tabel na zavihku Ekonomski kazalniki. 

V razdelek »Priloge« se preko gumba  doda priponka. 

 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar  polje »Vrsta knjigovodstva« ni izpolnjeno, 

- kadar v razdelku »Priloge« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

V polju »Status vlagatelja« je preko lupe omogočen izbor vrednosti iz nabora v pojavnem 

oknu. Podatek ni obvezen. 

 

 

 

Polji »Telefon« in »E-pošta« sta omogočeni za ročni vnos. Podatka nista obvezna.  
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Zavihek 2: Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti 

Prikaže se le na poročilu, kjer je indikator »Majhna naložba« označen z »Ne«. 

 

Na zavihku se prikazujejo trije sklopi tabel: 

 

Sklop 1 Površine – podatki iz vloge in Površine – podatki iz zbirne vloge se prikaže, v 

kolikor obstajajo podatki v vlogi na PRPV1420. 

Podatki v tabeli Površine – podatki iz vloge se prenesejo samodejno iz vloge na PRPV1420 

iz zavihka Zemljišča/Raba zemljišč, tabela Zemljišče – RKG. 

 

 

 

Pod tabelo Površine – podatki iz vloge se prikaže identična tabela Površine – podatki iz zbirne 

vloge, v katero se samodejno prenesejo podatki iz zbirne vloge za leto poročanja. Kadar ima 

na zavihku Osnovni podatki poročila polje »Kolektivna naložba« indikator vrednost »Da«, se 

v tabelo napolnijo podatki za vse KMGMID-e članov kolektivne naložbe.  

Samodejno prenesene vrstice imajo v polju »Ročni vnos« vrednost »Ne« in jih ni mogoče 

spreminjati ali brisati.  

S klikom na gumb  je omogočeno dodajanje vrstice. Polja »Kmgmid«, »Površina 

(ha)« in »Površina NUP AREA« so omogočena za ročni vnos. V polju »Šifra vrste naložbe« 

preko lupe izberemo vrednosti iz nabora v poljavnem oknu. Ročno dodana vrstica v polju 

»Ročni vnos« dobi vrednost »Da«, tako vrstico je mogoče brisati (gumb ). 
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Pod tabelama se izvede izračun »Odstotek izpolnjevanja proizvodnih zmogljivosti PKP« na 

podlagi sumarnih vrednosti poljih »Primerljiva kmetijska površina« v tabelah Površine – 

podatki iz vloge in Površine – podatki iz zbirne vloge. Če katerakoli od tabel ni prikazana, se 

izpiše vrednost 0,00.  
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Sklop 2 Stalež živali – podatki iz vloge in Stalež živali  – podatki iz zbirne vloge se prikaže, 

v kolikor obstajajo podatki v vlogi na PRPV1420. 

Podatki v tabeli Stalež živali – podatki iz vloge se prenesejo samodejno iz vloge na 

PRPV1420  iz zavihka Živali/Stalež živali, tabela Stalež živali iz sklopa Stanje po naložbi. 

 

 

Pod tabelo Stalež živali – podatki iz vloge se prikaže identična tabela Stalež živali  – podatki iz 

zbirne vloge, v katero se samodejno prenesejo podatki iz zbirne vloge za leto poročanja. 

Kadar ima na zavihku Osnovni podatki poročila polje »Kolektivna naložba« indikator 

vrednost »Da«, se v tabelo napolnijo podatki za vse KMGMID-e članov kolektivne naložbe.  
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Pod tabelama se izvede izračun »Odstotek izpolnjevanja proizvodnih zmogljivosti GVŽ« na 

podlagi sumarnih vrednosti poljih »Število GVŽ« v tabelah Stalež živali – podatki iz vloge in 

Stalež živali  – podatki iz zbirne vloge. Če katerakoli od tabel ni prikazana, se izpiše vrednost 

0,00. 

 

Sklop 3 Čebele – podatki iz vloge in Čebele – podatki iz registra čebelnjakov se prikaže, v 

kolikor obstajajo podatki v vlogi na PRPV1420. 

Podatki v tabeli Čebele – podatki iz vloge se prenesejo samodejno iz vloga na PRPV1420 iz 

zavihka Živali/Čebele, tabela Čebele iz sklopa Stanje po naložbi. 

 

 

 

Pod tabelo Čebele – podatki iz vloge se prikaže identična tabela Čebele – podatki iz registra 

čebelnjakov. S klikom na gumb  je omogočeno dodajanje vrstice, s klikom na gumb 

 pa brisanje le-te. V vseh poljih tabele je omogočen ročni vnos podatkov. 
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Pod tabelama se izvede izračun »Odstotek izpolnjevanja proizvodnih zmogljivosti« na 

podlagi sumarnih vrednosti poljih »Število čebeljih družin« v tabelah Čebele – podatki iz 

vloge in Čebele – podatki iz registra čebelnjakov. Če katerakoli od tabel ni prikazana, se 

izpiše vrednost 0,00. 
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Zavihek 3: Merila 

 

Na zavihku se prikazuje pet sklopov: 

 

Sklop 1 Vključenost v sheme kakovosti se prikaže, v kolikor je na vlogi PRPO1420 na 

zavihku Končna ocenitev vlog v sklopu »Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev« pri 

merilu »Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim 

geografskih poreklom« več kot 0 točk. 

 

 

Besedilo v polju »Vrsta sheme kakovosti« se prenese samodejno iz vloge na PRPV1420. 

Polje »Številka certifikata« je omogočeno za ročni vnos. 

V razdelek »Priloge« se z gumbom  doda priponka. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar polje »Številka certifikata« ni izpolnjeno, 

- kadar v razdelku »Priloge« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

Sklop 2 Vključenost v ukrepe M10 KOPOP se prikaže, v kolikor je na vlogi PRPO1420 na 

zavihku Končna ocenitev vlog v sklopu »Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev« pri 

merilu »Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila« več kot 0 točk. 
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Polje »Ali je vloga vključena v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila« je tipa 

indikator »Da/Ne«. Z vrednostjo »Da« se napolni, kadar v zbirni vlogi za ukrep KOPOP 

obstaja vsaj en zapis za leto poročanja. Kadar ima na zavihku Osnovni podatki poročila polje 

»Kolektivna naložba« indikator vrednost »Da«, mora biti vsaj polovica članov kolektivne 

naložbe vključena v ukrep KOPOP. 

V nasprotnem primeru je vrednost indikatorja »Ne«. 

 

Sklop 3 Vključenost v ukrep M11 EK se prikaže, v kolikor je na vlogi PRPO1420 na 

zavihku Končna ocenitev vlog v sklopu »Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev« pri 

merilu »Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje« več kot 0 točk. 

 

 

 

Polje »Ali je vloga vključena v ukrep M11 Ekološko kmetovanje« je tipa indikator »Da/Ne«. 

Z vrednostjo »Da« se napolni, kadar v zbirni vlogi za ukrep EK obstaja vsaj en zapis za leto 

poročanja. Kadar ima na zavihku Osnovni podatki poročila polje »Kolektivna naložba« 

indikator vrednost »Da«, mora biti vsaj polovica članov kolektivne naložbe vključena v ukrep 

EK. 

V nasprotnem primeru je vrednost indikatorja »Ne«. 

 

Sklop 4 Vključenost v ukrepM14 DŽ se prikaže, v kolikor je na vlogi PRPO1420 na zavihku 

Končna ocenitev vlog v sklopu »Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev« pri merilu 

»Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali« več kot 0 točk. 

 

 

Polje »Ali je vloga vključena v ukrep M14 Dobrobit živali« je tipa indikator »Da/Ne«. Z 

vrednostjo »Da« se napolni, kadar v zbirni vlogi za ukrep DŽ obstaja vsaj en zapis za leto 

poročanja. Kadar ima na zavihku Osnovni podatki poročila polje »Kolektivna naložba« 

indikator vrednost »Da«, mora biti vsaj polovica članov kolektivne naložbe vključena v ukrep 

DŽ. 

V nasprotnem primeru je vrednost indikatorja »Ne«. 
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Sklop 5 Socialni vidik podjetja se prikaže na vlogah razpisov M04.1_0%c in v kolikor je na 

vlogi PRPO1420 na zavihku Končna ocenitev vlog v sklopu »Družbeno-socialni vidik 

upravičenca« pri merilu »Socialni vidik podjetja« več kot 0 točk. 

 

 

 

Polje »Ali je socialno podjetje« se izpolni preko spustnega seznama. 

V razdelek »Priloge« se z gumbom  doda priponka. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar v razdelku »Priloge« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Zavihek 4: Ekonomski kazalniki 

Na zavihku se prikazujejo se trije različni sklopi tabel, glede na izbrano vrednost v polju 

»Vrsta knjigovodstva« na zavihku Osnovni podatki poročila. 

 

Vrsta knjigovodstva = Po pokritju 

Tabela 1 Prihodek po sistemu pokritja 

Tabela se delno napolni samodejno, delno pa je omogočen ročni vnos podatkov.  

Za posamezen KMGMID se iz PRPV1420 samodejno se prenese vrstica, ki ima v polju 

»Vrsta proizvoda ali storitve« vpisano vrednost »Neposredna in izravnalna plačila«. Te 

vrstice ni mogoče spreminjati ali brisati. 

Za ostale vrstice je omogočen ročni vnos (gumb ) in brisanje (gumb ). 

V poljih »KMGMID«, »Vrsta proizvoda ali storitve« in »Enota mere« preko lupe izberemo 

vrednosti iz nabora v pojavnem oknu. V poljih »Opis« in »Obseg pridelave ali predelave« je  

omogočen ročni vnos.  

V primeru, da se v polju »Vrsta proizvoda ali storitve« izbere vrednost »Drugo«, je v poljih, 

ki se v ostalih primerih izpolnijo samodejno, omogočen ročni vnos. V tem primeru je 

obvezno priložiti prilogo (gumb ). 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar v polju »Priloge« ni dodane priponke (gumb ). 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Tabela 2 Izračun delovne sile, ko je upravičenec kmetija 

V tabeli je v polji »Stanje na dan 31.12. leta poročanja« in »PDM na dan 31.12. leta 

poročanja« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 

decimalni mesti. 
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Vrsta knjigovodstva = Po dejanskih prihodkih in odhodkih 

Tabela 1 Izračun prihodka iz poslovanja na podlagi slovenskih računovodskih standardov, 

ki vodijo enostavno ali dvostavno knjigovodstvo na dan 31.12. leta poročanja 

V tabeli je v polje »VREDNOST (EUR)« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali 

enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

 

 

Tabela 2 Delovna sila, ko je vlagatelj s.p. posameznik ali pravna oseba 

V tabeli je v polji »Stanje zaposlenih na dan 31.12. leta poročanja« in »PDM na dan 31.12. 

leta poročanja« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 

2 decimalni mesti. 
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Vrsta knjigovodstva = FADN 

Tabela 1 Izračun prihodka iz poslovanja na podlagi knjigovodstva FADN na dan 31.12. leta 

poročanja 

V tabeli je v polje »VREDNOST (EUR)« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali 

enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

 

 

Tabela 2 Izračun delovne sile, ko je upravičenec kmetija 

V tabeli je v polji »Stanje na dan 31.12. leta poročanja« in »PDM na dan 31.12. leta 

poročanja« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 

decimalni mesti. 

 

 

 

  



 
 

22 
 

 
Zavihek 5: Skupna raba 

Zavihek se prikaže le na poročilu, kjer je na vlogi PRPV1420 na zavihku Osnovni podatki v 

vsaj enem izmed polj »Skupina proizvajalcev«, »Organizacija proizvajalcev«, »Zadruga-

kolektivna naložba« ali »Skupina kmetov-kolektivna naložba« vpisana vrednost »Da«. 

 

Podatki o članih kolektivne naložbe 

Tabela se izpolni samodejno glede na podatke na vlogi PRP- IZPLAČILA in zbirne vloge za 

leto poročanja. V samodejno prenesenih vrsticah je z gumbom  

omogočeno spreminjanje podatkov v poljih »Ime in priimek člana oz. naziv pravne osebe ali 

s.p. posameznika«, »Naslov oz. sedež poslovanja« ter »KMG-MID kmetijskega 

gospodarstva«. Omogočen je ročni vnos dodatnih vrstic (gumb ) in brisanje le-teh 

(gumb ). V ročno dodani vrstici je za vsa polja omogočen ročni vnos podatkov. 

 

 

 

Evidenca skupne rabe 

V razdelek »Dokazilo o skupni rabi naložbe« se preko gumba  doda priponka. 

 

 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar v razdelku »Dokazilo o skupni rabi naložbe« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Zavihek 6: Gospodarna raba mehanizacije 

Zavihek se prikaže le na poročilu, kjer je na vlogi PRPV1420 na zavihku Osnovni podatki v 

polju »Skupina kmetov-kolektivna naložba« vpisana vrednost »Da«. Izračuni v poljih nad 

tabelo ter tabele se prikažejo in izpolnijo samodejno glede na podatke v vlogi v PRP- 

IZPLAČILA in v kolikor je v nastavitvah šifranta poročil indikator »Pogonski stroji« 

označen z »Da«. 

 

 

 

Tabela A Mehanizacija in oprema namenjena transportu, obdelavi tal, gnojenju, setvi in 

sajenju, negi, varstvu rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, grozdja in 

zelenjave se prikaže kadar na vlogi na PRP- IZPLAČILA obstaja vsaj en strošek s šifro 

7.1.X.X, 7.2.X.X, 7.3.X.X, 7.4.X.X, 7.5.X.X, 7.6.X.X, 7.7.X.X, 7.8.X.X, 7.9.X.X, 7.10.X.X, 

7.11.X.X, 7.12.X.X, 7.14.X.X, 7.15.X.X, 7.16.X.X, 7.17.X.X, 7.18.X.X.  

Tabela B Pogonski stroji se prikaže kadar na vlogi na PRP- IZPLAČILA obstaja vsaj en 

strošek s šifro 7.1.1.X, 7.1.2.X, 7.1.3.X, 7.1.4.X, 7.1.5.X, 7.1.6.X, 7.1.7.X, 7.1.8.X, 7.1.9.X, 

7.1.10.X, 7.1.11.X, 7.1.12.X, 7.1.13.X, 7.2.5.X, 7.2.6.X, 7.2.7.X, 7.2.8.X, 7.2.9.X. 

Tabela C Pogonski stroji se prikaže kadar na vlogi na PRP- IZPLAČILA obstaja vsaj en 

strošek s šifro 7.9.2.X, 7.9.5.X in 7.10.4.6. 
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Zavihek 7: Vrsta naložbe 

Na zavihku se prikazujejo trije sklopi glede na izbrane šifre stroškov na vlogi PRP- 

IZPLAČILA. Kadar na zavihku ni izpolnjen nobeden izmed pogojev za prikaz tabel, se 

zavihek ne prikazuje. 

 

Sklop A Naložbe v ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma 

postavitev obor se prikaže, kadar je na vlogi PRP- IZPLAČILA izbran strošek 3.3.X.X.X.X. 

Podatek v polju »Povprečna letna obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ/ha) v 

letu poročanja« se izračuna samodejno glede na podatke iz zbirne vloge na zavihku 

Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti. 

 

 

 

Sklop B Naložbe v vzrejo čebeljih matic se prikaže, kadar je na vlogi PRP- IZPLAČILA 

izbran vsaj en strošek s šifro 1.4.1.1.2.4 in 1.4.1.1.3.4. 

V polju »Število čebeljih matic v letu poročanja« je omogočen vnos numeričnih vrednosti, 

večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar polje »Število čebeljih matic v letu poročanja« ni izpolnjeno, 

- kadar je vrednost v polju »Število čebeljih matic v letu poročanja« manjša od 300,00. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Sklop C Naložbe v URE in OVE se prikaže, kadar je v PRPV1420 na zavihku Naložba v 

tabeli Prispevek k horizontalnim ciljem izbrana vrednost »Da« za naslednje cilje: 

- Podnebne spremembe: rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na 

KMG-MID-u za vsaj 20 % glede na stanje pred naložbo 

- Podnebne spremembe: rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na 

KMG-MID-u za vsaj 10 % glede na stanje pred naložbo 

- Podnebne spremembe: rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe KMG-MID-a za 

vsaj 20 % glede na stanje pred naložbo 

- Podnebne spremembe: rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe KMG-MID-a za 

vsaj 10 % glede na stanje pred naložbo 

- Podnebne spremembe: z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 

kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 % glede na stanje ob vložitvi vloge. 

- Podnebne spremembe: z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 

kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 % glede na stanje ob vložitvi vloge. 

 

 

 

V polju »Vrsta zgradbe« preko lupe izberemo vrednosti iz nabora v poljavnem oknu. V poljih 

»Pred naložbo« in »Po naložbi« je omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 

0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 
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Zavihek 8: Namakanje 

Prikazuje se, kadar na vlogi na PRPV1420 obstaja strošek s šifro 2.1.7.X.X.X. Prikazujejo se 

4 tabele. 

 

Tabela 1 Uporaba namakalnega sistema 

 

 

 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 

V vseh poljih tabele je omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, 

zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar polje »Stanje« ni izpolnjeno, 

- kadar v polju »Fotografija števca« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

Tabela 2 Ureditev zbiralnikov za shranjevanje meteorne vode se prikaže, kadar na vlogi na 

PRPV1420 obstaja strošek s šifro 2.1.7.2.X. 
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Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 

V poljih »Pred naložbo« in »Po naložbi« je omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali 

enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar polje »Pred naložbo« ni izpolnjeno, 

- kadar polje »Po naložbi« ni izpolnjeno. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

Tabela 3 Poraba vode 

 

 

 

V poljih »Povprečna poraba vode na ha pred tehnološko posodobitvijo« in »Povprečna poraba 

vode na ha v letu poročanja« je omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, 

zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

Tabela 4 Poraba energije 

 

 

 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 
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V polju »Vrsta energije« je omogočen ročni vnos besedila, v poljih »Povprečna poraba 

energije na ha pred tehnološko posodobitvijo« in »Povprečna poraba energije na ha v letu 

poročanja« je omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 

decimalni mesti. 
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Zavihek 9: Pogledi po letih  

Prikazane tabele niso omogočene za urejanje oz. vpisovanje podatkov, temveč le povzemajo 

vnesene podatke na predhodnih zavihkih. 

 

Pogled 1: Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti 

Za posamezno leto poročanja se preneseta podatka iz polja »Odstotek izpolnjevanja 

proizvodnih zmogljivosti PKP« in »Odstotek izpolnjevanja proizvodnih zmogljivosti GVŽ«, 

ki se nahaja na zavihku Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti.  

V polju »Manjka do izpolnitve obveznosti (%)« se izračunava vrednost do izpolnitve 

obveznosti po formuli 80,00 - Odstotek izpolnjevanja proizvodnih zmogljivosti. Razlika se 

vpisuje do vrednosti 0,00, v kolikor je razlika negativna, se ravno tako vpiše vrednost 0,00. 
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Pogled 2: Vključenost v sheme 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi izpolnjenega sklopa 1 Vključenost v sheme 

kakovosti na zavihku Merila v polje »Vključenost v sheme, na podlagi katere je upravičenec 

prejel točke v sklopu meril« vpiše indikator »Da«. 

 

 

 

Pogled 3: Vključenost v ukrep 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi izpolnjenega sklopa 2 Vključenost v ukrepe M10 

KOPOP, sklopa 3 Vključenost v ukrepe M11 EK in sklopa 4 Vključenost v ukrepe M14 DŽ na 

zavihku Merila v polja »Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila«, 

»Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje« in »Vključenost v ukrep M14 Dobrobit 

živali« vpiše indikator »Da« ali »Ne«. 
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Pogled 4: Socialni vidik podjetja 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi izpolnjenega sklopa 5 Socialni vidik podjetja na 

zavihku Merila v polje »Upravičenec je socialno podjetje« vpiše indikator »Da« ali »Ne«. 

 

 

 

Pogled 5: Skupna raba 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi vsaj ene v celoti izpolnjene vrstice v tabeli 

Podatki o članih kolektivne naložbe na zavihku Skupna raba v polje »Skupna raba« vpiše 

indikator »Da«.  
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Pogled 6: Gospodarna raba 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi kombinacije tabel in podatkov v poljih 

»Primerljiva kmetijska zemljišča (ha)« in »Število GVŽ« na zavihku Gospodarna raba 

mehanizacije v polje »Doseganje gospodarne rabe« vpiše indikator »Da« ali »Ne«. 

Indikator »Da« se vpiše, kadar: 

- je izpolnjena samo tabela A, mora biti vsaj ena od vrednosti v poljih »Primerljiva 

kmetijska zemljišča (ha)« in »Število GVŽ« večja ali enaka vrednosti 40. 

- sta izpolnjeni tabeli B in/ali C, mora biti vsaj ena od vrednosti v poljih »Primerljiva 

kmetijska zemljišča (ha)« in »Število GVŽ« večja ali enaka izračunani vrednosti: 

seštevek količin iz tabele B x 40 + seštevek količin iz tabele C x 100. 

 

 

 

Pogled 7: Povprečna letna obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi vrednosti v polju »Povprečna letna obtežba z 

živino na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ/ha) v letu poročanja« na zavihku Vrsta naložbe v 

polje »Doseganje letne obtežbe« vpiše indikator »Da« ali »Ne«. 

Indikator »Da« se vpiše, kadar je vrednost v polju »Povprečna letna obtežba z živino na 

kmetijskem gospodarstvu (GVŽ/ha) v letu poročanja« večja ali enaka 0,5. 

 

 

 



 
 

33 
 

 
Pogled 8: Naložbe v vzrejo čebeljih matic 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi vrednosti v polju »Število čebeljih matic v letu 

poročanja« na zavihku Vrsta naložbe v polje »Upravičenec ima zadostno število čebeljih 

matic« vpiše indikator »Da« ali »Ne«. 

Indikator »Da« se vpiše, kadar je vrednost v polju »Število čebeljih matic v letu poročanja« 

večja ali enaka 300. 
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Zavihek 10: Napake/opozorila 

Med vnosom in pred oddajo poročila lahko kadarkoli preverimo ustreznost poročila. To 

storimo s klikom na gumb . Po preveritvi se na zavihku izpišejo pogoji, zaradi 

katerih poročilo ni ustrezno izpolnjeno in so tipa Informacija. 

 

 

 

Če so vsi obvezni podatki poročila ustrezno izpolnjeni, je tabela prazna, poročilo je 

pripravljeno za oddajo.  

V kolikor s klikom na gumb  želimo izvesti oddajo poročila, vsi obvezni 

podatki v poročilu pa niso izpolnjeni, se prikaže pojavno okno, ki nas obvesti, da oddaja 

poročila ni možna. V tabeli se izpišejo pogoji, zaradi katerih poročila ni mogoče oddati in so 

tipa Napaka. 
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3.2 Poročilo za ukrep M04.2 

 

Zavihek 1: Osnovni podatki poročila 

 

 

Na zavihek se samodejno prenesejo osnovni podatki o vlagatelju, datum odločbe o pravici do 

sredstev in višina odobrenih sredstev ter datum zadnjega izplačila in naziv naložbe.  

Samodejno se izpolnijo tudi indikatorji Oddana zbirna vloga za leto poročanja, Majhna 

naložba/kmetija in Mladi kmet.  

Polje »Vrsta knjigovodstva« omogoča ročni izbor preko spustnega seznama. Glede na izbrano 

vrednost Po dejanskih prihodkih in odhodkih ali FADN, se prikaže ustrezen sklop tabel na 

zavihku Ekonomski kazalniki. 

V razdelek »Priloge« se preko gumba  doda priponka. 
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Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar v razdelku »Priloge« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

V polju »Status vlagatelja« je preko lupe omogočen izbor vrednosti iz nabora v pojavnem 

oknu. Podatek ni obvezen. 

 

 

 

Polji »Telefon« in »E-pošta« sta omogočeni za ročni vnos. Podatka nista obvezna. 
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Zavihek 2: Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti 

Prikaže se le na poročilih, kjer je indikator »Majhna naložba/kmetija« označen z »Ne«. 

 

 

S klikom na gumb  se kreira vrstica v tabeli. 

 

 

 

V polju »Naziv vhodne surovine« preko lupe izberemo vrednosti iz nabora v pojavnem oknu. 

 

  

 

V polje »Enota mere« se prenese enota, v kolikor se ne, je omogočen izbor preko pojavnega 

okna. 
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Polji »Načrtovana količina po zaključku naložbe« in »Dejanska količina v letu poročanja« 

sta omogočeni za ročni vnos. Polji »Je predelava« in »Je trženje« se izpolnita preko 

spustnega seznama. Polje »Je prednostni sektor« se napolni samodejno, v kolikor se ne, je 

omogočen izbor preko spustnega seznama.  

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar tabela ni izpolnjena v celoti, 

- kadar se zapisi v polju »Naziv vhodne surovine« v tabeli ponovi. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila.  
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Zavihek 3: Merila 

 

 

Na zavihku se prikazujejo trije sklopi: 

Sklop 1 Ekonomski vidik naložbe – gospodarnost poslovanja se prikaže, v kolikor je v 

nastavitvah šifranta poročil indikator »Gospodarnost poslovanja« označen z »DA«. 

Vrednost v polju »Ob vlogi« se prenese samodejno iz vloge na PRPV1420 iz polja 

»Gospodarnost poslovanja« na zavihku »Učinkovitost naložbe«. Če podatka na vlogi 

PRPV1420 ni, je omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih 

na 2 decimalni mesti. 

Polje »Za leto poročanja« je omogočeno za vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 

0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar polji »Ob vlogi« in »Za leto poročanja« nista izpolnjeni. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Sklop 2 Prednostni sektorji predelave se prikaže, v kolikor je na zavihku Izpolnjevanje 

proizvodnih zmogljivosti v vsaj eni vrstici v polju »Je prednostni sektor« izbrana vrednost 

»DA«. Ročni vnos podatkov v tabelo ni mogoč, prikazuje se le kot pogled.  

 

 

 

Sklop 3 Vključenost v sheme kakovosti se prikaže, v kolikor je na vlogi na PRPV1420 na 

zavihku »Osnovni podatki« izpolnjeno polje »Sheme kakovosti«. 

 

 

 

Besedilo v polju »Vrsta sheme kakovosti« se prenese samodejno iz vloge na PRPV1420. 

Polje »Številka certifikata« je omogočeno za ročni vnos. 

V razdelek »Priloge« se z gumbom  doda priponka. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar polje »Številka certifikata« ni izpolnjeno, 

- kadar v razdelku »Priloge« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Zavihek 4: Ekonomski kazalniki 

Na zavihku se prikazujeta dva različna sklopa tabel, glede na izbrano vrednost v polju 

»Vrsta knjigovodstva« na zavihku Osnovni podatki poročila. 

 

Vrsta knjigovodstva = Po dejanskih prihodkih in odhodkih 

Tabela 1 Izračun prihodka iz poslovanja na podlagi slovenskih računovodskih standardov, 

ki vodijo enostavno ali dvostavno knjigovodstvo na dan 31.12. leta poročanja 

V tabeli je v polje »VREDNOST (EUR)« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali 

enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

 

 

Tabela 2 Delovna sila, ko je vlagatelj s.p. posameznik ali pravna oseba 

V tabeli je v polji »Stanje zaposlenih na dan 31.12. leta poročanja« in »PDM na dan 31.12. 

leta poročanja« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 

2 decimalni mesti. 
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Vrsta knjigovodstva = FADN 

Tabela 1 Izračun prihodka iz poslovanja na podlagi knjigovodstva FADN na dan 31.12. leta 

poročanja 

V tabeli je v polje »VREDNOST (EUR)« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali 

enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

 

 

Tabela 2 Izračun delovne sile, ko je upravičenec kmetija 

V tabeli je v polji »Stanje na dan 31.12. leta poročanja« in »PDM na dan 31.12. leta 

poročanja« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 

decimalni mesti. 
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Zavihek 5: Učinki naložbe 

Na zavihku se prikazuje 7 različnih tabel v odvisnosti od vrste naložbe, ki je bila izbrana na 

PRPV1420 na zavihku »Naložba«, v tabeli »Naložbe v predelavo in trženje kmet. 

proizvodov«. 

 

Tabela 1 Uvajanje novih proizvodov 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Nakup novih naprav oz. tehnologij, katerih končni rezultat proizvodnega procesa bodo vsaj 

trije novi proizvodi 

- Spodbujanje inovacij: Upravičenec uvaja nov proizvod, za katerega upravičenec nima 

patenta ali licence 

- Spodbujanje inovacij: Upravičenec uvaja izpopolnjen proizvod 

 

  

 

Polji »Naziv proizvoda« in »Podatek o vpisu v register« sta omogočeni za ročni vnos 

besedila. Polje »Vrsta proizvoda« se izpolni preko spustnega seznama. 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar tabela ni izpolnjena v celoti. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Tabela 2 Vrsta obnovljivih virov energije 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov - energija iz biomase 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov –hidroenergija 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov - vetrna energija 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov - geotermalna energija 

- Naložbe v obnovljive vire energije (OVE) za potrebe upravičenca - naložbe v proizvodnjo 

električne in toplotne energije za lastno porabo 

 

 

 

V tabeli je v polji »Nazivna moč naprave (kWh)« in »Izkoristek naprave glede na nazivno 

moč (%)« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 

decimalni mesti. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar tabela ni izpolnjena v celoti. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Tabela 3 Letna poraba obnovljivih virov energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma 

živilsko predelovalnem obratu 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov - energija iz biomase 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov –hidroenergija 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov - vetrna energija 

- Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov - geotermalna energija 

- Naložbe v obnovljive vire energije (OVE) za potrebe upravičenca - naložbe v proizvodnjo 

električne in toplotne energije za lastno porabo 

 

 

 

V tabeli je v polje »Letna količina proizvedene/porabljene energije (kWh)« omogočen vnos 

numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

 

Oddaja poročila ni mogoča:  

- kadar tabela ni izpolnjena v celoti. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Tabela 4 Letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko 

predelovalnem obratu 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko 

varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z 

uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo 

- Naložbe v učinkovito rabo energije 

- Naložbe za energetsko učinkovitost stavb in opreme 

- Naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo 

 

 

V tabeli je v polji »Poraba energije pred naložbo (kWh)« in »Poraba energije v letu poročanja 

(kWh)« omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 

decimalni mesti. 

 

Izpolnjena mora biti vsaj ena vrstica v celoti, vključno s prilogo. 
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Tabela 5 Letna količina zmanjšanja porabe vode ali ponovne uporabe vode na kmetijskem 

gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Ureditev objektov oz. nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno 

uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev 

maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda 

- Naložbe v ureditev čistilnih naprav 

- Naložbe v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode 

za tehnološke namene 

- Naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 

- Naložbe v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.). 

- Tehnologije za zmanjšanje izpustov oz. količin nevarnih snovi v okolje in varčevanje z 

vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene 

- Ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode (objekti za 

shranjevanje vode morajo imeti zmogljivost vsaj 10 m3). 

 

 

 

V tabeli je v polja »Letna količina porabljene vode pred naložbo (m3)«, »Letna količina 

porabljene vode v letu poročanja (m3)« in »Količina proizvodov za leto poročanja« 

omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni 

mesti. 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ) in dodajanje 

priloge na gumbu . 

 

Izpolnitev tabele ni obvezna. 
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Tabela 6 Letna količina zmanjšanja izpustov 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Naložbe v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode 

za tehnološke namene 

- Tehnologije za zmanjšanje izpustov oz. količin nevarnih snovi v okolje in varčevanje z 

vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene 

 

 

 

V tabeli je v polja »Vrsta izpusta«, »Enota mere«, »Letna količina izpustov pred naložbo«, 

»Letna količina izpustov v letu poročanja« in »Količina proizvodov za leto poročanja« 

omogočen vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni 

mesti. 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 

 

Izpolnitev tabele ni obvezna. 

  



 
 

49 
 

 
Tabela 7 Zmanjšanje količine odpadkov oziroma odpadnih surovin ali reciklaža na 

kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu letno 

Tabela se prikaže, v kolikor je na PRPV1420 izbrana vsaj ena od naslednjih vrst naložb: 

- Reciklaža in uporaba odpadnih surovin 

- Zmanjševanje količine odpadkov 

- Naložbe v obrat za uporabo stranskih proizv., ostankov in drugih neživilskih surovin - velja 

le za predelavo kmet. proizv. v kmet. proizvode in v predelavo kmetijskih proizvodov v 

nekmetijske proizvode 

- Naložbe v reciklažo in uporabo odpadnih surovin 

- Naložbe v zmanjševanje količine odpadkov 

 

 

 

V tabeli je v polja »Vrsta odpadkov«, »Enota mere«, »Letna količina odpadkov oziroma 

odpadnih surovin ali reciklaža pred naložbo«, »Letna količina odpadkov oziroma odpadnih 

surovin ali reciklaža v letu poročanja« in »Količina proizvodov za leto poročanja« omogočen 

vnos numeričnih vrednosti, večjih ali enakih 0,00, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 

 

Izpolnjena mora biti vsaj ena vrstica v celoti, vključno s prilogo. 
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Zavihek 6: Pogledi po letih 

Prikazane tabele niso omogočene za urejanje oz. vpisovanje podatkov, temveč le povzemajo 

vnesene podatke na predhodnih zavihkih. 

 

Pogled 1: Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti 

Tabela se prikaže na poročilu, kjer je indikator »Majhna naložba/kmetija« označen z »NE«. 

Za posamezno leto poročanja se prenese podatek iz polja »Odstotek izpolnjevanja 

proizvodnih zmogljivosti«, ki se nahaja na dnu zavihka Izpolnjevanje proizvodnih 

zmogljivosti. V polju »Manjka do izpolnitve obveznosti (%)« se izračunava vrednost do 

izpolnitve obveznosti po formuli 80,00 - Odstotek izpolnjevanja proizvodnih zmogljivosti. 

Razlika se vpisuje do vrednosti 0,00, v kolikor je razlika negativna, se ravno tako vpiše 

vrednost 0,00. 
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Pogled 2: Vključenost v sheme 

Tabela se prikaže na poročilu, kjer je na vlogi na PRPV1420 na zavihku »Osnovni podatki« 

izpolnjeno polje »Sheme kakovosti«. 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi izpolnjenega sklopa 3 Vključenost v sheme 

kakovosti na zavihku Merila v polje »Vključenost v sheme, na podlagi katere je upravičenec 

prejel točke v sklopu meril« vpiše indikator DA. 
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Pogled 3: Prednostni sektor 

Tabela se prikaže na poročilu, kjer je na zavihku Izpolnjevanje proizvodnih zmogljivosti 

vsaj v eni od vrstic indikator »Je prednostni sektor« označen z »DA«. 

Za posamezno leto poročanja se na podlagi izpolnjenega sklopa 2 Prednostni sektorji 

predelave na zavihku Merila iz stolpca »Dejanska količina v letu poročanja« napolnita polji 

»Predelava« in »Trženje«. V polje »Predelava« se prenese vrednost iz vrstice »Odstotek 

količine vhodnih surovin prednostnega sektorja (predelava)«. V polje »Trženje« se prenese 

vrednost iz vrstice »Odstotek količine vhodnih surovin prednostnega sektorja (trženje)«. 

V polje »Obveznost izpolnjena« se vpiše indikator »DA«/»NE«. Obveznost je izpolnjena, če 

je v enem izmed polj »Predelava« ali »Trženje« vpisana vrednost večja od 50. 
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Pogled 4: Gospodarnost poslovanja 

Tabela se prikaže na poročilu, kjer je v nastavitvah šifranta poročil indikator »Gospodarnost 

poslovanja« označen z »DA«. 

Za posamezno leto poročanja se v polje »Gospodarnost poslovanja« prepiše vrednost na 

podlagi izpolnjenega polja »Za leto poročanja« v sklopu 1 Ekonomski vidik naložbe – 

gospodarnost poslovanja na zavihku Merila.  

V polje »Obveznost izpolnjena« se vpiše indikator »DA«/»NE«. Obveznost je izpolnjena, če 

je vrednost v polju »Za leto poročanja« enaka ali večja od vrednosti v polju »Ob vlogi« v 

sklopu 1 Ekonomski vidik naložbe – gospodarnost poslovanja na zavihku Merila. 
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Pogled 5: Letni prihranek energije 

Tabela se prikaže na poročilih, kjer je na zavihku Učinki naložbe prikazana tabela Letni 

prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu.  

Za posamezno leto poročanja se v polje »Odstotek zmanjšanja energije« na podlagi podatka 

v polju »Indeks porabe energije na enoto proizvoda v letu poročanja glede na stanje pred 

naložbo« v tabeli Letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu oz. živilsko 

predelovalnem obratu na zavihku Učinki naložbe izračuna odstotek zmanjšanja. 

V polje »Obveznost izpolnjena« se vpiše indikator »DA«/»NE«. Obveznost je izpolnjena, če 

je vrednost v polju »Odstotek zmanjšanja energije« enaka ali večja 10%. 
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Zavihek 7: Napake/opozorila 

Med vnosom in pred oddajo poročila lahko kadarkoli preverimo ustreznost poročila. To 

storimo s klikom na gumb . Po preveritvi se na zavihku izpišejo pogoji, zaradi 

katerih poročilo ni ustrezno izpolnjeno in so tipa Informacija.  

 

 

 

Če so vsi obvezni podatki poročila ustrezno izpolnjeni, je tabela prazna, poročilo je 

pripravljeno za oddajo.  

 

V kolikor s klikom na gumb  želimo izvesti oddajo poročila, vsi obvezni 

podatki v poročilu pa niso izpolnjeni, se prikaže pojavno okno, ki nas obvesti, da oddaja 

poročila ni možna. V tabeli se izpišejo pogoji, zaradi katerih poročila ni mogoče oddati in so 

tipa Napaka. 

 

  



 
 

56 
 

 
3.3 Poročilo za ukrep M08.6 

3.3.1 Razpis M08.6A_0%_a_% - Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za 

sečnjo in spravilo lesa, fizične osebe - enostavne in zahtevne naložbe, ki imajo izplačan 

strošek: mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa ali strojna sečnja in spravilo lesa 

 

Zavihek 1: Osnovni podatki poročila 

 

 

Na zavihek se samodejno prenesejo osnovni podatki o vlagatelju, datum odločbe o pravici do 

sredstev in višina odobrenih sredstev ter datum zadnjega izplačila in naziv naložbe.   

V polju »Status vlagatelja« je preko lupe omogočen izbor vrednosti iz nabora v pojavnem 

oknu. Podatek ni obvezen. 

 

 

 

Polji »Telefon« in »E-pošta« sta omogočeni za ročni vnos. Podatka nista obvezna. 
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Zavihek 2: Dejavnost opravljena v gozdu 

Na zavihku se prikazujejo tri tabele. V vseh treh tabelah je omogočen vnos poljubnega 

števila vrstic. Omogočeno je dodajanje (gumb ) oz. brisanje vrstic (gumb ). 

 

Tabela 1 Dejavnost, opravljena v lastnem gozdu 

 

 

V polju »Številka odločbe ZGS« je omogočen ročni vnos poljubnega besedila. 

Polje »Obrazec« se izpolni preko spustnega seznama. 

V polji »Sečnja v m3« in »Spravilo v m3« je omogočen ročni vnos numeričnih vrednosti, 

zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

V obe polji »Priloga« se preko gumba  doda priponka. 

 

Oddaja poročila ni mogoča: 

- kadar polja »Številka odločbe ZGS«, »Obrazec« »Sečnja v m3« in »Spravilo v m3« 

niso izpolnjena, 

- kadar v obeh poljih »Priloga« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

Tabela 2 Dejavnost, opravljena v gozdu drugih lastnikov 

 

V poljih »Številka računa« in »Številka odločbe ZGS« je omogočen ročni vnos poljubnega 

besedila. 

Polje »Obrazec« se izpolni preko spustnega seznama. 
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V polji »Sečnja v m3« in »Spravilo v m3« je omočen ročni vnos numeričnih vrednosti, 

zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

V vsa tri polja »Priloga« se preko gumba  doda priponka. 

 

Oddaja poročila ni mogoča: 

- kadar polja »Številka računa« , »Številka odločbe ZGS«, »Obrazec«, »Sečnja v m3« in 

»Spravilo v m3« niso izpolnjena, 

- kadar v vseh poljih »Priloga« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 

 

Tabela 3 Popis števca obratovalnih ur 

 

 

V polju »Vrsta stroja« je omogočen prosti vnos besedila. 

V polje »Število delovnih (obratovalnih) ur na dan oddaje poročila« je omogočen ročni vnos 

numeričnih vrednosti, zaokroženih na 2 decimalni mesti. 

V polje »Priloga (fotografija števca)« se preko gumba  doda priponka. 

 

Oddaja poročila ni mogoča: 

- kadar polji »Vrsta stroja« in »Število delovnih (obratovalnih) ur na dan oddaje 

poročila« nista izpolnjeni, 

- kadar v polju »Priloga (fotografija števca)« ni dodane priponke. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Zavihek 3: Pogled po letih 

Tabela vsebuje pogled podatkov s pregledom podatkov za izbrano spis številko.  

Za posamezno leto poročanja se v polje »Sečnja v m3« vpiše seštevek vrednosti iz polja 

»Sečnja v m3« v tabelah Dejavnost, opravljena v lastnem gozdu in Dejavnost, opravljena v 

gozdu drugih lastnikov na zavihku Dejavnost opravljena v gozdu. 

Za posamezno leto poročanja se v polje »Spravilo v m3« vpiše seštevek vrednosti iz polja 

»Spravilo v m3« v tabelah Dejavnost, opravljena v lastnem gozdu in Dejavnost, opravljena v 

gozdu drugih lastnikov na zavihku Dejavnost opravljena v gozdu. 

Vrednost v vrstici »Manjka do izpolnitve obveznosti« se izračunava glede na vrsto naložbe, 

ki je navedena na zavihku Osnovni podatki poročila. Če je navedena vrsta naložbe Strojna 

sečnja in spravilo lesa, je meja do izpolnitve obveznosti 2.500,00 m3, v primeru naložbe 

Mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa pa je meja 1.500,00 m3. Razlika se vpisuje do 

vrednosti 0,00, v kolikor je razlika negativna, se ravno tako vpiše vrednost 0,00. 
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Zavihek 4: Napake/opozorila 

Med vnosom in pred oddajo poročila lahko kadarkoli preverimo ustreznost poročila. To 

storimo s klikom na gumb . Po preveritvi se na zavihku izpišejo pogoji, zaradi 

katerih poročilo ni ustrezno izpolnjeno in so tipa Informacija.  

 

 

 

Če so vsi obvezni podatki poročila ustrezno izpolnjeni, je tabela prazna, poročilo je 

pripravljeno za oddajo.  

 

V kolikor s klikom na gumb  želimo izvesti oddajo poročila, vsi obvezni 

podatki v poročilu pa niso izpolnjeni, se prikaže pojavno okno, ki nas obvesti, da oddaja 

poročila ni možna. V tabeli se izpišejo pogoji, zaradi katerih poročila ni mogoče oddati in so 

tipa Napaka. 

 



 
 

61 
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3.3.2 Razpis M08.6A_0%_b_2 - Naložbe v nakup nove mehanizacija in opreme za 

sečnjo in spravilo lesa, pravne osebe in samostojni podjetniki – zahtevne naložbe 

 

Zavihek 1: Osnovni podatki poročila 

 

 

Na zavihek se samodejno prenesejo osnovni podatki o vlagatelju, datum odločbe o pravici do 

sredstev in višina odobrenih sredstev ter datum zadnjega izplačila. 

V polju »Status vlagatelja« je preko lupe omogočen izbor vrednosti iz nabora v pojavnem 

oknu. Podatek ni obvezen. 

 

 

 

Polji »Telefon« in »E-pošta« sta omogočeni za ročni vnos. Podatka nista obvezna. 

 

Poročilo vsebuje le 2 polji. 

Vrednost v polje »Skupno število zaposlenih na dan vložitve vloge na javni razpis, vključno s 

predvidenimi novimi zaposlitvami« se prenese samodejno iz vloge na PRPO1420. Prenese se 

seštevek vrednosti iz polj »Povprečno število zaposlencev v letu X v podjetju« in »Število 

novoustanovljenih delovnih mest« v tabeli »Zaposleni v podjetju« na zavihku Delovna sila. 
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V polje »Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju za 

leto poročanja« se vpiše število, zaokroženo na 2 decimalni mesti. Polje je obvezno za vnos. 

 

Oddaja poročila ni mogoča: 

- kadar polje »Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju za leto poročanja« ni izpolnjeno. 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Zavihek 2: Napake/opozorila 

Med vnosom in pred oddajo poročila lahko kadarkoli preverimo ustreznost poročila. To 

storimo s klikom na gumb . Po preveritvi se na zavihku izpišejo pogoji, zaradi 

katerih poročilo ni ustrezno izpolnjeno in so tipa Informacija.  

 

 

 

Če so vsi obvezni podatki poročila ustrezno izpolnjeni, je tabela prazna, poročilo je 

pripravljeno za oddajo.  

 

V kolikor s klikom na gumb  želimo izvesti oddajo poročila, vsi obvezni 

podatki v poročilu pa niso izpolnjeni, se prikaže pojavno okno, ki nas obvesti, da oddaja 

poročila ni možna. V tabeli se izpišejo pogoji, zaradi katerih poročila ni mogoče oddati in so 

tipa Napaka. 

 

 

 

Kadar je v polju »Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju za leto poročanja« vpisana vrednost manjša od vrednosti v polju »Skupno število 

zaposlenih na dan vložitve vloge na javni razpis, vključno s predvidenimi novimi 

zaposlitvami«, se ob oddaji poročila proži le Opozorilo, oddaja poročila je omogočena. 
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3.3.3 Razpis M08.6B_0%_b_1, M08.6B_0%_b_2 - Naložbe v pred industrijsko 

predelavo lesa, pravne osebe in samostojni podjetniki, enostavne in zahtevne naložbe 

 

Zavihek 1: Osnovni podatki poročila 

 

 

Na zavihek se samodejno prenesejo osnovni podatki o vlagatelju, datum odločbe o pravici do 

sredstev in višina odobrenih sredstev ter datum zadnjega izplačila. 

V polju »Status vlagatelja« je preko lupe omogočen izbor vrednosti iz nabora v pojavnem 

oknu. Podatek ni obvezen. 

 

 

 

Polji »Telefon« in »E-pošta« sta omogočeni za ročni vnos. Podatka nista obvezna. 

 

Poročilo vsebuje le 2 polji. 

Vrednost v polje »Skupno število zaposlenih na dan vložitve vloge na javni razpis, vključno s 

predvidenimi novimi zaposlitvami« se prenese samodejno iz vloge na PRPO1420. Prenese se 
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seštevek vrednosti iz polj »Povprečno število zaposlencev v letu X v podjetju« in »Število 

novoustanovljenih delovnih mest« v tabeli »Zaposleni v podjetju« na zavihku Delovna sila. 

 

 

 

V polje »Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju za 

leto poročanja« se vpiše število, zaokroženo na 2 decimalni mesti. Polje je obvezno za vnos. 

 

Oddaja poročila ni mogoča: 

- kadar polje »Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju za leto poročanja« ni izpolnjeno, 

Informacija pri preveritvi poročila oz. napaka pri oddaji poročila je vidna na zavihku 

Napake/opozorila. 
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Zavihek 2: Napake/opozorila 

Med vnosom in pred oddajo poročila lahko kadarkoli preverimo ustreznost poročila. To 

storimo s klikom na gumb . Po preveritvi se na zavihku izpišejo pogoji, zaradi 

katerih poročilo ni ustrezno izpolnjeno in so tipa Informacija.  

 

 

 

Če so vsi obvezni podatki poročila ustrezno izpolnjeni, je tabela prazna, poročilo je 

pripravljeno za oddajo.  

V kolikor s klikom na gumb  želimo izvesti oddajo poročila, vsi obvezni 

podatki v poročilu pa niso izpolnjeni, se prikaže pojavno okno, ki nas obvesti, da oddaja 

poročila ni možna. V tabeli se izpišejo pogoji, zaradi katerih poročila ni mogoče oddati in so 

tipa Napaka. 

 

 

 

Kadar je v polju »Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju za leto poročanja« vpisana vrednost manjša od vrednosti v polju »Skupno število 

zaposlenih na dan vložitve vloge na javni razpis, vključno s predvidenimi novimi 

zaposlitvami«, se ob oddaji poročila proži le Opozorilo, oddaja poročila je omogočena. 
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4. Oddaja poročila 

 

Z gumbom , ki je viden na vseh zavihkih, razen na zavihku Napake/opozorila 

preverimo, ali so vneseni vsi obvezni podatki in priložene vse obvezne priloge. V kolikor so 

vsi pogoji izpolnjeni, se prikaže pojavno okno, ki nas obvesti, da je poročilo ustrezno. 

Poročilo oddamo s klikom na gumb . Status poročila se spremeni iz »Vnos 

poročila« v »Oddano poročilo«. 

 

Oddaja poročila ni mogoča kadar: 

- je bilo poročilo za izbrano leto poročanja že oddano, 

- izbrano leto poročanja ni aktivno, 

- je sistemski datum, izven obdobja, ki je definirano kot obdobje dovoljene oddaje 

poročila za izbrano leto poročanja. 




