
Priloga 3: Obvezne sestavine poslovnega načrta in seznam ciljev 

Obvezne sestavine poslovnega načrta 

Poslovni načrt iz 8. točke 6. člena te uredbe je del prijavnega obrazca in mora vsebovati najmanj 

naslednje sestavine: 

 izhodiščno stanje kmetije ob oddaji vloge na javni razpis: osnovni podatki o kmetiji, podatki o 

nosilcu kmetije, članih kmetije, delovni sili, opis izhodiščnega stanja na kmetiji (kmetijska zemljišča 

v upravljanju, stalež rejnih živali …), stanje osnovnih sredstev (zgradbe, kmetijska mehanizacija in 

strojna oprema …), vrsta pridelave na kmetiji, vrednost prihodka in izračun bruto dodane vrednosti 

(BDV);  

 načrtovano stanje kmetije ob oddaji drugega zahtevka za izplačilo: kmetijska zemljišča v 

upravljanju, stalež rejnih živali, vrednost prihodka in podatki o delovni sili; 

 ključni cilji za razvoj kmetije: navedba ciljev, ki prispevajo k razvoju in povečanju konkurenčnosti 

kmetije, oziroma ciljev, ki prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev inovacije, okolje in podnebne 

spremembe;  

 opis dejavnosti kmetije: vključno s tistimi, ki so potrebne za ohranjanje obsega kmetijske 

proizvodnje, ki so povezane z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov in ki podpirajo doseganje 

ekonomske sposobnosti (npr. opis in utemeljitev naložbe oziroma aktivnosti iz poslovnega načrta, 

opis vpliva, ki ga imajo načrtovane dejavnosti na okolje). 

 

Seznam ciljev  

Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti ohranjanje obsega kmetijske proizvodnje in 

izpolnitev najmanj enega cilja, ki prispeva h gospodarskemu razvoju in povečanju konkurenčnosti 

kmetije (iz 1. točke te priloge), ali najmanj enega cilja, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev 

inovacije, okolje in podnebne spremembe (iz 2. točke te priloge).  

1. Cilji, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju in povečanju konkurenčnosti kmetije:  

1.1 Vzdrževanje objektov, namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na 
kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije.  

1.2 Nakup nove ali rabljene opreme, namenjene primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni 
dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije. V primeru nakupa rabljene opreme mora biti ta v stanju, primernem 
za vključitev v proizvodni proces. 

1.3 Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz 
Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije. 

1.4 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije. V primeru nakupa rabljene kmetijske 
mehanizacije mora biti ta v stanju, primernem za vključitev v proizvodni proces. 

1.5 Povečanje PKP za najmanj 5 odstotkov glede na stanje iz zbirne vloge, oddane v letu objave 
javnega razpisa. 

1.6 Povečanje števila GVŽ za najmanj 5 odstotkov glede na stanje iz evidence rejnih živali v letu 
objave javnega razpisa. Če upravičenec načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet v živinoreji, 
mora zagotoviti ustrezno povečanje obsega površin oziroma zagotoviti odkup presežnih količin 
živinskih gnojil, kar mu omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz živinskih gnojil na ravni 
kmetije v količini 170 kg N/ha. Razvojni cilj iz te točke lahko izberejo kmetije, katerih skupno 
število živali je večje ali enako 1,5 GVŽ, kar je razvidno iz evidence rejnih živali v letu objave 
javnega razpisa. 

1.7 Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega gospodarstva na 
javno infrastrukturo). 

1.8 Izboljšanje vodne infrastrukture (ureditev vodnih oziroma vodovodnih priključkov kmetijskega 
gospodarstva na javno infrastrukturo). 

1.9 Izboljšanje energetske infrastrukture (ureditev energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva 
na javno infrastrukturo). 



1.10 Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih z namenom izboljšanja fizikalnih, kemijskih in 
bioloških lastnosti tal ter izboljšanja dostopa na kmetijsko zemljišče v velikosti vsaj 30 arov.  

1.11 Izvedba ukrepa odprava zaraščanja: sprememba GERK-a z vrsto rabe 1411 – površina za 
ukrep odprava zaraščanja, v rabo, namenjeno kmetijski pridelavi, v velikosti vsaj 30 arov. 

1.12 Ureditev ekstenzivnega travniškega sadovnjaka z gostoto dreves med 50 in 200 dreves/ha v 
velikosti vsaj 30 arov.  

1.13 Ureditev intenzivnega sadovnjaka z gostoto dreves najmanj 100 dreves/ha pri orehu in 
kostanju, najmanj 150 dreves/ha pri oljčniku in najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi 
sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami. Intenzivni nasad mora obsegati vsaj  
15 arov.  

1.14 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah v velikosti vsaj 30 arov.  
1.15 Ureditev nasadov zelišč v velikosti vsaj 30 arov.  

 

2. Cilji, ki prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev inovacije, okolje in podnebne spremembe:  

2.1 Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki v letu 
vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ukrep ekološko kmetovanje).  

2.2 Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetije, ki v letu 
vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ta ukrep). 

2.3 Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 
50 arov).  

2.4 Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike. 
2.5 Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami pri raznih poizkusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno). 
2.6 Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva 

(strojne in programske opreme). 
2.7 Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo pri raznih poizkusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).  
2.8 Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 

30 arov).  
2.9 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – zbiranje meteorne vode v 

kapaciteti najmanj 10 m
3
.  

2.10 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – ureditev bioloških in drugih 
čistilnih naprav.  

2.11 Nakup in postavitev rastlinjaka (v obsegu najmanj 25 m²).  
2.12 Uvedba nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, v 

obsegu najmanj 15 arov. 
2.13 Uvedba mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti 

ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 15 arov. 

 


