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AKTUALNO 

Rok za oddajo poročila se bliža 

Vsi, ki ste postali mladi prevzemniki kmetij v letu 2011 in 2012, morate na Agencijo 

poslati poročilo o opravljenem delu. 

Mladim prevzemnikom, ki so prejeli sredstva na podlagi četrtega javnega razpisa za 

ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij v letu 2011 in 2012, se izteka 

petletno obdobje od prejema sredstev. Nekateri mladi prevzemniki so od Agencije že 

prejeli pozive, kjer je navedeno, da morajo v roku iz poziva na Agencijo poslati 

obrazec »PRP 10 - Poročilo o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za ukrep 

112« in mu priložiti vsa zahtevana dokazila. Obrazec za poročanje najdete na 

povezavi 

http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_pode

zelja/ .Pozive bodo prejeli tudi vsi ostali mladi prevzemniki glede na datum odobritve 

vloge.   

EU predpisi določajo, da mora Agencija vsakega mladega prevzemnika 

administrativno preveriti, ali izpolnjuje zahteve iz odločbe, po potrebi pa opraviti 

pregled kmetije na kraju samem. Zato bodo vse mlade prevzemnike pred potekom 

petletnega obdobja obiskali kmetijski svetovalci in svetovali, kaj morajo na kmetiji še 

opraviti, da bodo zadostili zahtevam iz pravice do sredstev. 

Pomembni roki, ki jih morajo mladi prevzemniki upoštevati, da bodo prejeta 

sredstva tudi obdržali 

Mladi prevzemnik mora izpolnjen obrazec v  roku, ki je napisan na pozivu , poslati na 

Agencijo. Če do tega datuma še nima izpolnjenih vseh razvojnih ciljev, mora kljub 

temu poslati izpolnjen obrazec PRP 10 in navesti, kdaj bodo izpolnili še preostale 

razvojne cilje. Takoj ko izpolni še preostale razvojne cilje, mora poslati na Agencijo še 

http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_podezelja/
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dokazila zanje (kot dopolnitev poročila o opravljenem delu). Vsi razvojni cilji morajo 

biti izpolnjeni najkasneje 60 dni pred potekom petletnega obdobja. To je tudi zadnji 

dan za pošiljanje dokazil (tudi za pošiljanje dodatnih dokazil) na Agencijo. Prošnjo za 

spremembo razvojnih ciljev v poslovnem načrtu pa lahko mladi prevzemnik pošlje 

najkasneje 75 dni pred potekom petletnega obdobja. 

 

Ključne zahteve, ki jih mora izpolnjevati kmetija mladega prevzemnika ob koncu 

petletnega obdobja  

Mladi prevzemnik mora: 

- ostati nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva;  

- ohraniti obseg kmetijskih površin oziroma število GVŽ oziroma število čebeljih 

družin, s katerimi je vstopil v ukrep, in ne sme zmanjševati obsega kmetijskih 

površin v uporabi oziroma obsega staleža rejnih živali za več kot 10%;  

- spremljati gospodarjenje na kmetiji po metodologiji FADN (oz. enostavnega ali 

dvostavnega knjigovodstva) ter vsako leto do 31. marca poročati o doseženih 

ekonomskih ciljih; 

- ostati zavarovan iz kmetijske dejavnosti, če je uveljavljal točke na razpisu;  

- izvesti agromelioracijska dela, če jih je načrtoval v poslovnem načrtu, ker je na 

podlagi tega uveljavljal točke na razpisu;  

- v petih letih od izdaje odločbe izpolniti vse razvojne cilje, ki jih je navedel v 

načrtu razvoja kmetije. 

V realiziranem poslovnem načrtu nakup mehanizacije in strojne opreme ne smeta 

predstavljati več kot 40% skupne vrednosti doseženih razvojnih ciljev. Vrednost  

nakupa kmetijskih zemljišč ne sme predstavljati več kot 10% skupne vrednosti 

doseženih ciljev, strošek agromelioracijskih del pa ne sme preseči 5000 evrov na 

hektar. 
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Vsi realizirani razvojni cilji morajo biti glede na vrsto naložbe dokumentirani z računi, 

gradbenim dovoljenjem, uporabnim dovoljenjem itd. Stroški se upoštevajo na podlagi 

računov, dokazil o plačilu in dokaznih sredstev, ki se glasijo na ime upravičenca. 

Računi in vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku. V izjemnih primerih, kadar ni 

ustreznih dokazil o nastalih stroških, se lahko priloži tudi cenitveno poročilo objekta 

oziroma mehanizacije. Pri agromelioracijah se prizna lastno delo do 30% vrednosti 

investicije (70% pa mora mladi prevzemnik dokazati z računi). Za lastno delo mora 

priložiti popis izvedenih del, potrjen od specialista za živinorejo ali gradbenega 

nadzornika. 

 

Barbara Trunkelj  

OKVIR 1 

Za pomoč se obrnite na KGZS 

Mladim prevzemniki, ki ste prejeli sredstva na četrtem javnem razpisu ukrepa 112 - 

pomoč mladim prevzemnikom kmetij, svetujemo, da čim prej  preverite, ali 

izpolnjujete zgoraj navedene zahteve. Ne čakajte na poziv Agencije. Predvsem dobro 

preračunajte, kako vam je uspelo vsebinsko in vrednostno realizirati razvojne cilje iz 

poslovnega načrta in ali imate o tem arhivirana vsa ustrezna dokazila. Pazite tudi, da 

v realiziranem poslovnem načrtu ne boste presegli maksimalne vrednosti dovoljenih 

deležev za nakup kmetijske mehanizacije, strojev (40%) in kmetijskih zemljišč (10%) v 

skupni vrednosti vseh doseženih ciljev, ker bo Agencija tudi to preverila. Če boste 

naleteli na težave pri pripravi poročila ali pa želeli preveriti,če ste obrazec »PRP-10 

Poročilo o opravljenem delu« pravilno izpolnili, se čim preje obrnite na kmetijskega 

svetovalca.  

 

 


