
Priloga 7:  Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

1. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 27. člena te uredbe vsebuje: 

a) ekonomski kazalniki: 

- prihodek iz kmetijske dejavnosti/PDM; 

 

b) proizvodni kazalniki: 

- obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, 

- obseg živali v hlevski reji oziroma na paši; 

 

c) kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti: 

- letna poraba obnovljivih virov energije na kmetijskem gospodarstvu, 

- letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu, 

- letna poraba mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev na kmetijskem gospodarstvu, 

- obseg skladiščnih kapacitet za živinska gnojila na kmetijskem gospodarstvu, 

- letni prihranek toplogrednih plinov na kmetijskem gospodarstvu; 

 

d) kazalniki drugih sekundarnih vplivov; 

 

e) skupna raba kolektivne naložbe: 

- podatki o članih zadruge, organizacije proizvajalcev oziroma skupine kmetov, ki izvajajo 

kolektivno naložbo: ime in priimek člana oziroma naziv pravne osebe ali samostojnega 

podjetnika posameznika, naslov ali sedež poslovanja, KMG_MID kmetijskega gospodarstva 

ter proizvodni obseg (ha, GVŽ) s katerim član sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe, 

- evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov. 

 

2. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 40. člena te uredbe vsebuje: 

a) ekonomski kazalniki: 

- gospodarnost poslovanja, 

- prihodek iz osnovne kmetijske dejavnosti / PDM, 

- prihodek iz predelave oziroma trženja / PDM; 

 

b) proizvodni kazalniki: 

- letna količina porabe vhodnih surovin za predelavo in izračun deleža glede na načrtovano 

letno porabo v poslovnem načrtu; 

- letni obseg predelave kmetijskih oziroma živilskih proizvodov, 

- letni obseg trženja kmetijskih proizvodov in izračun deleža glede na načrtovano letno prodajo 

v poslovnem načrtu; 

 

c) kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti: 

- letna poraba obnovljivih virov energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko 

predelovalnem obratu, 

- letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu, 

- letna količina ponovne uporabe vode na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko 

predelovalnem obratu, 

- zmanjšanje količine odpadkov na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem 

obratu letno; 

  

d) kazalniki drugih sekundarnih vplivov: 

 

3. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 56. člena te uredbe vsebuje: 

a. realizacija načrta namakanja: 



- površina namakalnega območja, ki je opremljena z namakalno opremo ter tip namakalne 

opreme, 

- podatki o črpališču: zmogljivost vodnega vira, podatki o Qes ter podatki o zmogljivosti črpalk,  

b. kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti, 

c. kazalniki drugih sekundarnih vplivov. 

 

4. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 64. člena te uredbe vsebuje: 

a. realizacija načrta namakanja: 

- površina namakalnega območja, ki je opremljena z namakalno opremo ter tip namakalne 

opreme, 

- podatki o črpališču: zmogljivost vodnega vira, podatki o Qes ter podatki o zmogljivosti črpalk,  

b. kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti, 

c. kazalniki drugih sekundarnih vplivov. 

 

5. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 81. člena te uredbe vsebuje: 

a. proizvodni kazalniki: 

- za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov letni obseg sečnje oziroma spravila lesa v 

gozdovih v Republiki Sloveniji, 

b. kazalniki drugih sekundarnih vplivov. 

 


