
Priloga 7:  Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

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

a) ekonomski kazalniki: 

- prihodek iz poslovanja/PDM, 

- 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, 

- obseg skladiščnih kapacitet za živinska gnojila na kmetijskem gospodarstvu, 

- letna količina meteorne vode in ponovne uporabe vode 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 28.h člena te uredbe vsebuje naslednje sestavine: 

a) ekonomski kazalniki: 

- prihodek iz kmetijske dejavnosti/PDM, 

- 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, 

- obseg skladiščnih kapacitet za živinska gnojila na kmetijskem gospodarstvu, 

- letna količina meteorne vode in vnovične uporabe vode na kmetijskem gospodarstvu; 

 

č) kazalniki drugih sekundarnih vplivov. 

 

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

a) ekonomski kazalniki: 

- gospodarnost poslovanja, 

- PDM, 

- prihodek iz poslovanja / PDM; 

 

b) proizvodni kazalniki: 

- letni obseg predelave kmetijskih oziroma živilskih proizvodov v EUR, 

- letni obseg trženja kmetijskih proizvodov v EUR, 

- dosežena količina vhodnih surovin, 



- delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od 

prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom, če je upravičenec uveljavljal 

višjo stopnjo podpore v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe; 

 

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 meteorne vode in ponovne uporabe vode na kmetijskem gospodarstvu oziroma 

živilsko predelovalnem obratu, 

- zmanjšanje količine odpadkov ali izpustov na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko 

predelovalnem obratu letno; 

 

d) kazalniki drugih sekundarnih vplivov; 

 

e) skupna raba naložbe zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev: 

- podatki o članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno rabo 

naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne osebe, 

naslov oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega gospodarstva ter načrtovan obseg 

dela, izražen v urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe, 

- seznam skupne rabe naložbe, s katerega so razvidni raba naložbe po članih, obdobje 

uporabe, lokacija naložbe ipd; 

 

f) naložbe v trženje kmetijskih proizvodov: seznam članov zadruge, katerih kmetijski proizvodi se 

tržijo. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

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

a. proizvodni kazalniki: 

- za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in skupine lastnikov gozdov 

letni obseg sečnje oziroma spravila lesa v gozdovih v Republiki Sloveniji, 

b. kazalniki drugih sekundarnih vplivov, 

c. skupna raba kolektivne naložbe: 

- podatki o članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva oziroma skupine lastnikov 

gozdov, ki izvajajo kolektivno naložbo: ime, priimek in naslov člana, 

- evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov. 

 

7. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 88.a člena te uredbe vsebuje: 



a. skupna raba kolektivne naložbe: 

- podatki o članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva oziroma skupine lastnikov 

nosilcev dopolnilne dejavnosti, ki izvajajo kolektivno naložbo: ime, priimek in naslov člana, 

- evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov. 

 

8. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 90.g člena te uredbe vsebuje: 

- obseg dela v obliki PDM v preteklem koledarskem letu, 

- ustvarjen prihodek iz naslova izvajanja dejavnosti iz 90.a člena te uredbe, ki je predmet 

podpore, 

- podatki o novo zaposleni osebi (ime in priimek, naslov, davčna številka oziroma EMŠO in dan 

začetka zavarovanja), če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v 

okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, 

- če gre za naložbo v dejavnosti iz oddelka 55 »Gostinske nastanitvene dejavnosti« iz priloge 

12 te uredbe, povezava do spletne strani, iz katere je razvidno trženje nastanitev, če taka 

spletna stran obstaja, 

- količina proizvedene električne oziroma toplotne energije, če gre za naložbo iz 13. ali 14. 

točke prvega odstavka 90.d člena te uredbe. 


