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1 REGISTRACIJA in POOBLASTILO 

 

Za uspešen vnos vloge za ukrepe PRP 2014-2020 morate imeti nameščeno najnovejšo verzijo 

spletnega brskalnika Microsoft Internet Explorer, Google Chrome ali Mozilla Firefox. Za 

dostop do spletne aplikacije potrebujete spletno potrdilo enega od ponudnikov:  

- Ministrstvo 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). 

 

Navodila za pridobitev digitalnega potrdila in njegovo namestitev so objavljena na spletni 

strani http://e-kmetija.gov.si/Custodian/portal.jsp (v menijski izbiri Vhodna stran v poglavjih 

Potrebna oprema in Registracija). 

 

 

1.1 Pooblaščeni vlagatelji za elektronsko oddajo vloge  

 

Če želi vlagatelj pooblastiti drugo osebo za elektronsko oddajo vloge, mora na ARSKTRP na 

poslati izpolnjeno in podpisano pooblastilo, na podlagi katerega pooblaščenemu vlagatelju 

omogočimo elektronski vnos in oddajo vloge. 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 pa lahko pošljete sporočilo na eprp-tezave.aktrp@gov.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-kmetija.gov.si/Custodian/portal.jsp
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/
mailto:eprp_pooblastila@gov.si
mailto:eprp-tezave.aktrp@gov.si
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2 VSTOP V APLIKACIJO PRPV1420 

 

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

 

Zgoraj na spletni strani kliknemo na »E-POSLOVANJE«: 

 

 
 

 

Nato na levi strani izberemo »Spletne aplikacije«: 

 

 
 

 

http://www.arsktrp.gov.si/
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Izberemo aplikacijo »e-Kmetija PRODUKCIJA«, ki nas zaprosi za izbor digitalnega potrdila: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ko izberemo veljavno digitalno potrdilo, se v novem oknu odpre vstopna stran aplikacije, kjer 

kliknemo »VSTOP!«  
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Nato na levi strani izberemo aplikacijo »PRPV1420«: 
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3 POSTOPEK ZA PRIČETEK VNOSA VLOG 

 

Ko vlagatelj vstopi v aplikacijo, se mu prikaže Osnovna stran, kjer lahko iz spustnega 

seznama izbira ukrepe in razpise.  Ko sta oba podatka izbrana, je potrebo klikniti na gumb 

»Iskanje po razpisu«,  da se  prikaže seznam vaših že vnesenih vlog oz. na gumb »Dodaj 

vlogo«, da se v spodnjo tabelo/seznam doda nova vloga. Na tej strani lahko glede na 

dodeljene pravice vlagatelj/pooblaščenec pregleduje seznam in statuse vlog, dodaja nove in 

ureja že obstoječe vloge. 

 

 

 

V javnem razpisu za podukrep M04.1 so sredstva razpisana v treh sklopih: 

 A: za majhne naložbe, 

 B: za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov, 

 C: za enostavne in zahtevne naložbe s.p. posameznikov in pravnih oseb. 

 

OPOZORILO!!! 

Vlagatelj v aplikaciji v polju »Ukrep« preko spustnega seznama najprej izbere ukrep M04.1.  

V polju »Razpis« pa ima v spustnem seznamu na voljo 3 možnosti, izbrati mora šifro, ki je 

dodeljena posameznemu sklopu iz javnega razpisa:  

 

 - če vlagatelj vlaga vlogo za sklop:  

 A: izbere razpis/šifro M04.1_01a 

 B: izbere razpis/šifro M04.1_01b 

 C: izbere razpis/šifro M04.1_01c                                    Slika: Primer izbora šifre za sklop A 
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4 VNOS NOVE VLOGE in POSTOPEK VSTOPA V ZAVIHEK 

 

Preden upravičenec ali pooblaščenec za upravičenca začne z vnosom vloge, mora biti 

upravičenec pri ARSKTRP vpisan v Centralni register strank (v nadaljevanju CRS) ter imeti 

urejen transakcijski račun (v nadaljevanju TRR). Ob kliku na gumb »Dodaj vlogo« aplikacija 

avtomatsko preusmeri vlagatelja na zavihek »Upravičenec«, podzavihek »Osnovni podatki o 

vlogi«, vendar so v levem meniju do vnosa davčne številke še vsi zavihki neaktivni: 

 

 

 

Aktivno je le polje za vnos davčne številke (DŠ). Ko vnesemo DŠ, kliknemo na gumb CRS in 

se uspešno izvede polnjene podatkov, se zavihki v levem meniju aktivirajo in polja se 

omogočijo za vnos: 

 

 

Slika: Ko kliknemo na gumb CRS, se zavihki na levi strani aktivirajo  

Neaktivni zavihki 



8 

 

Vloga je pripravljena za začetek izpolnjevanja posameznih zavihkov, ki so predvideni za 

razpis. Ko kliknemo na zavihek v levem meniju se odpre stran z vsebino zavihka. Ko zavihek 

zapuščamo tako, da kliknemo na nek drug zavihek, se prikaže opozorilno okno:  

 

S klikom na gumb »Da« zapustimo zavihek, na katerem smo bili. Vse neshranjene 

spremembe so izgubljene. S klikom na gumb »Ne« pa ostanemo na obstoječem zavihku, 

podatke  shranimo in nato nadaljujemo s postopkom. 

Na vrhu strani se na vseh zavihkih nahaja orodna vrstica z naslednjimi gumbi: 

 

 Gumb »Shrani« 

Ob kliku na gumb »Shrani« se podatki, ki so trenutno na uporabniškem vmesniku, shranijo v 

podatkovno bazo. Dodatno se ob shranjevanju zavihka izvedejo tudi preveritve. Če je kršena 

kakšna izmed blokad ali je zavihek nepravilno izpolnjen, se vlagatelju prikaže obvestilo in 

bunkica zavihka se obarva rdeče. Gumb je omogočen, samo dokler je vloga v enem izmed 

statusov za vnos. 

 

 Gumb »Prekliči« 

Ob kliku na gumb »Prekliči« se podatki, ki so trenutno vpisani na zavihku, vendar jih 

vlagatelj še ni shranil, zavržejo. Vlagatelj ostane na obrazcu in lahko nadaljuje z delom. 

Gumb na posameznih zavihkih prekliče spremembe na uporabniškem vmesniku in jih povrne 

na zadnje shranjeno stanje. Gumb je omogočen, samo dokler je vloga v enem izmed statusov 

za vnos. 

 Gumb »Preveri vlogo« 

Ob kliku na gumb "Preveri vlogo" se ponovno izvedejo vse preveritve. Preveritve se izvedejo 

samo nad že shranjenimi podatki, kar pomeni, da če vlagatelj na strani spremeni podatke in 

nato klikne na gumb Preveri zavihek, se bodo preveritve izvedle nad drugačnimi podatki, kot 

so shranjeni na podatkovni bazi. Gumb preveri zavihek na bazi ne shranjuje nobenih podatkov 

in ne nastavlja statusa zavihka – to počne gumb shrani. Gumb je vedno omogočen. 
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4.1 Gumba CRS in RKG 

 

 Gumb »CRS«               

 

Gumb CRS ima dve pomembni vlogi v aplikaciji: 

- prenos podatkov iz Centralnega registra strank, 

- omogočanje nadaljevanja vnosa vloge. 

 

Ob kliku na gumb CRS se na podlagi davčne številke, ki je vnesena na podzavihku Osnovni 

podatki, na vseh zavihkih in podzavihkih napolnijo vsa tista polja (polja so opisana pri 

vsakem posameznem zavihku), za katera je predvideno polnjenje iz CRS-ja. Ob kliku na 

gumb CRS se napolnijo tudi tista polja, za katera je predvideno polnjenje ob kliku na gumb 

RKG, vendar je vlagatelj skupina/organizacija proizvajalcev. Če gre za skupino oz. 

organizacijo (indikator »Skupina« ali »Organizacija« na podzavihku Osnovni podatki je 

»Da«), se podatki prenesejo za vse KMGMID-e, ki so navedeni na podzavihku »Horizontalno 

in vertikalno povezovanje« v polju »KMGMID člana«. 

 

 

 

 Gumb »RKG«  

 

Gumb RKG ima naslednjo pomembno funkcijo v aplikaciji: 

- prenos podatkov iz Registra kmetijskih gospodarstev. 

 

Ob kliku na gumb RKG se na podlagi številke KMGMID na vseh zavihkih in podzavihkih 

napolnijo vsa tista polja (polja so opisna pri vsakem posameznem zavihku), za katera je 

predvideno polnjenje iz RKG-ja. Podatki se prenesejo za KMGMID, ki je vnesen na 

podzavihku Kmetijsko gospodarstvo, če upravičenec ni skupina/organizacija proizvajalcev. 
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5 UPRAVIČENEC 

 

Zavihek je namenjen vnosu podatkov vlagatelja oz. upravičenca. Zaradi obsega vseh 

podatkov je zavihek razdeljen na podzavihke: 

 

 

 

 

 

5.1 Osnovni podatki 

Podzavihek je namenjen vnosu osnovnih podatkov o vlagatelju. Ob vnosu DŠ in kliku na 

gumb CRS se izvede polnjene podatkov in polja se omogočijo za vnos. 

Ko je davčna številka shranjena in podatki uspešno preneseni, nobenemu vlagatelju ni več 

dovoljeno spremeniti davčne številke na vlogi in se polje onemogoči za vnos, gumb CRS pa 

je še vedno omogočen. V kolikor je vnesena DŠ, ki v CRS ne obstaja ali statusa za to DŠ 

razpis ne podpira, se avtomatsko kreira in pošlje email na crs@gov.si. Prikaže se obvestilo: 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da vlagatelj ni vpisan v CRS, mora svoj status urediti na ARSKTRP. Z vnosom 

vloge lahko začne naslednji dan po ureditvi statusa.  

V primeru, da v CRS obstaja več kot ena DŠ, se odpre pogovorno okno, v katerem so 

navedene DŠ in tip poslovnega partnerja. Vlagatelj iz seznama izbere ustrezno DŠ.  

 

mailto:crs@gov.si.
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 Iz CRS se samodejno polnijo naslednja polja: 

 Naziv upravičenca 

 Naslov upravičenca za pošto 

 Stalno prebivališče upravičenca  

 Občina upravičenca  

 EMŠO (če podatek obstaja v CRS)  

 Starost na dan oddaje vloge 

Izračuna se glede na EMŠO ob vsakem shranjevanju, dokler vloga ni prvič oddana.  

 Številka transakcijskega računa  

  

 Samodejno se izvede tudi prenos podatkov v naslednja polja: 

 Skupina proizvajalcev 

Indikator se nastavi samodejno glede na evidence.  

 Organizacija proizvajalcev 

Indikator se nastavi samodejno glede na evidence. 

 Zaprošena vrednost 

Vrednost se prenese samodejno iz zavihka Stroški naložbe  

 Namen skupine  

Podatek se  prenese iz evidence na podlagi davčne številke. 

 Upravičenec v EIP  

Indikator se nastavlja samodejno glede na evidence. 

 

 Vlagatelj mora ročno vnesti naslednja polja: 

 Status upravičenca  

Status se izbere iz spustnega seznama. 

 Oblika organiziranosti  

Oblika se izbere iz spustnega seznama. 

 Zavezanec za DDV  

Privzeta vrednost indikatorja je »?«. Vlagatelj vrednost spreminja s klikom na indikator. 

 Mladi kmet  

Privzeta vrednost indikatorja je »?«. Vlagatelj vrednost spreminja s klikom na indikator. 

 Trženje ekoloških proizvodov v okviru organizirane tržne prodaje 

Privzeta vrednost indikatorja je »?«. Vlagatelj vrednost spreminja s klikom na indikator.  
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 Tip knjigovodstva  

Tip se izbere iz spustnega seznama. 

 Vrsta pridelave 

Vrsta se izbere iz spustnega seznama. 

 

 Shema kakovosti in vino 

Shema se izbere iz spustnega seznama. 

 Varni el. predal in El. predal 

Polji sta omogočeni za ročni vnos. Če vrednost v poljih za e-naslov ne ustreza specifikacijam 

e-naslova, se prikaže opozorilo:  

 

 GSM 

Vrednost se vnaša ročno.  

 Telefon  

Vrednost se vnaša ročno.  
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5.2 Kmetijsko gospodarstvo            

 

Podzavihek je namenjen vnosu osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu. Ko vlagatelj 

prvič vstopi na stran, so vsa polja, razen polja za vnos številke KMGMID, onemogočena za 

vnos. Ko vnesemo številko in kliknemo na gumb RKG, se izvede polnjene podatkov iz RKG: 

 

Ob kliku na gumb RKG se shrani vnesena KMGMID številka in izvede prenos podatkov iz 

RKG v naslednja polja:  

 Naziv nosilca KG                                                                             

 EMŠO nosilca KG  

 Naslov KG 

 Naselje KG 

 Občina KG 

 Regija KG 

Na strani so naslednje kontrole/blokade: 

- Polje KMGMID: v polje je možno vnesti točno 9 številk. Prve tri so obvezno 100. V 

nasprotnem primeru se pojavi opozorilo: 

 

- KMGMID in DŠ upravičenca morata biti povezani v RKG. Prikaže se opozorilo: 
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5.3 Že prejeta sredstva  

   

Podzavihek je namenjen vnosu in pregledu podatkov o že prejetih sredstvih.  

 

 Tabela Že prejeta sredstva 

Tabela se polni samodejno, vlagatelj pa lahko zapise v tabelo dodaja tudi ročno. To stori s 

klikom na gumb »+ Nov« nad tabelo. Vlagatelj ima s klikom na gumb »    Izbriši« možnost 

brisanja ročno dodanih vrstic. Vrstice, ki se prenesejo samodejno, imajo vrednost indikatorja 

»Ročno« nastavljeno na »Ne«. Vrstice, ki jih vlagatelj sam doda, imajo vrednost indikatorja 

»Da« in vsa polja so omogočena za ročni vnos. Če želi vlagatelj pobrisati samodejno 

preneseno vrstico, se prikaže opozorilo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Primer delno izpolnjene tabele, 1. vrstica je ročno dodana, v drugo so se podatki prenesli samodejno 

 

 

 

 

 Tabela KOP/KOPOP/EK ukrepi           

Zapisi se v tabelo napolnijo samodejno. 

 DŽ 

Indikator se nastavi samodejno. 

 Št. OMD točk 

Polje se napolni samodejno.                                                                                                        

                                                                   

                                                                   

 

                                                                  Slika: primer upravičenca, ki ni vključen v KOP/KOPOP/EK ali DŽ ukrepe in ni v OMD                               
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5.4 Horizontalno in vertikalno povezovanje 
 

Podzavihek je namenjen pregledu podatkov o članih skupine/organizacije proizvajalcev in 

drugih oblik proizvodnega povezovanja. Vsebina podzavihka se polni samodejno. 

  

 Tabela Člani skupine/organizacije proizvajalcev 

Podatki se v tabelo prenesejo samodejno.  

 

Slika: Primer samodejno napolnjene tabele, naziv in naslov sta v testni evidenci brez vrednosti 

 

 Tabela Druge oblike proizvodnega povezovanja 

Vrstice v tabeli se samodejno napolnijo, vlagatelj lahko spreminja indikator »Je član«, ki ima 

privzeto vrednost »?«. 

 

 

 

Slika: Primer tabele, ki se je samodejno napolnila z oblikami povezovanja, ki so bile predvidene za testni razpis. 

Vlagatelj ročno nastavi indikator na »Da«, če je član katere izmed prikazanih oblik oz na »Ne« 
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5.5 Podatki o regiji in občini upravičenca 

 

Vsebina podzavihka se polni samodejno glede na DŠ vlagatelja ob kliku na gumb CRS na 

podzavihku Osnovni podatki. 

 

Napolnijo se polja: 

 Koeficient razvitosti občine  

 Statistična regija  

 Kohezijska regija  

 

 

Slika: Primer samodejno izpolnjenega podzavihka, »Koeficient« v testnih nastavitvah šifrantov še ni bil 

napolnjen, zato je polje prazno 
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5.6 Podatki o podjetju 

 

Podzavihek je namenjen pregledu/vnosu podatkov o podjetju. Ko vlagatelj na podzavihku 

Osnovni podatki klikne na gumb CRS, se avtomatsko napolni polje  

 Matična številka 

 

Vsa ostala polja vlagatelj vnese ročno: 

 Naziv odgovorne osebe 

 EMŠO odgovorne osebe 

V polje je možno vnesti točno 13 številk. 

 Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur 

 Datum ustanovitve podjetja 

 Velikost podjetja 

Polje je spustni seznam. 

 

 

Slika: Primer izpolnjenega podzavihka, matična številka se prenese samodejno. Ob kliku na gumb Preveri,  

se prikaže informacija, da je zavihek pravilno izpolnjen 
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5.7 Invalidsko, socialno podjetje, raziskovalne in razvojne dejavnosti 

 

Vsebina podzavihka se polni samodejno. Glede na evidence se prenesejo vrednosti za 

naslednja polja:  

 Številka vpisa v evidenci (IP)  

 Številka vpisa v evidenci socialnih podjetij (SP)  

 Številka vpisa v evidenci raziskovalne in razvojne dejavnosti  

 

Slika: Vlagatelj ni v nobeni izmed evidenc, zato so polja neizpolnjena 
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6 OPIS NALOŽBE 

 

Zavihek je namenjen vnosu podatkov o naložbi. Zaradi obsega vseh podatkov je zavihek 

razdeljen na naslednje podzavihke: 

 

6.1 Naložba 

 

Podzavihek je namenjen vnosu osnovnih podatkov o naložbi. Podatki na podzavihku se delno 

polnijo samodejno, delno pa jih mora vlagatelj vnesti sam. 

Opis polj na podzavihku: 

 Naziv naložbe 

Vlagatelj vnese poljubno besedilo. V polje je možno vnesti do 255 znakov. 

    Izboljšanje konkurenčnosti  

Privzeta vrednost indikatorja je »Ne«. Vrednost je možno spremeniti samo, če je vrednost 

indikatorja »Prestrukturiranje« enaka »Ne«. 

    Prestrukturiranje 

Privzeta vrednost indikatorja je »Ne«. Vrednost je možno spremeniti samo, če je vrednost 

indikatorja »Izboljšanje konkurenčnosti« enaka »Ne«. 

Indikatorja se izključujeta. V primeru, da sta oba nastavljena na »Ne«, se proži 

blokada/opozorilo:           

 

                         

 

 

                                

Slika: Oba indikatorja imata vrednost »Ne«, zato se proži opozorilo. 

 

 Nov proizvod 

Privzeta vrednost indikatorja je »?«. Vlagatelj s klikom nanj spreminja vrednost.  
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 Utemeljitev naložbe in novega proizvoda 

Polje je omogočeno za ročni vnos do 4000 znakov. 

    Prevladujoči horizontalni cilj 

Polje se polni samodejno iz zavihka Stroški naložbe. 

 

Slika: Podzavihek Naložba 

 

 

6.2 Učinkovitost naložbe  
 

Vsebino obeh polj na podzavihku vlagatelj vnese sam. 

Polji sta omogočeni za ročni vnos številk na dve decimalni mesti: 

    Neto sedanja vrednost 

    Interna stopnja donosnosti 

 

Slika: Podzavihek Učinkovitost naložbe 
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6.3 Lokacija prevladujoče naložbe 
 

Podzavihek je namenjen vnosu podatkov o lokaciji prevladujoče naložbe.  

Opis polj: 

   Občina  

Spustni seznam preko katerega vlagatelj izbere občino. Spustni seznam omogoča, da vlagatelj 

izbere občino tako, da v polje začne tipkati in izvede se iskanje po šifrantu občin. Ko vlagatelj 

klikne na gumb »Shrani«, se glede na izbrano občino prenesejo podatki v naslednji polji:. 

    Statistična regija  

    Kohezijska regija  

 

 

Slika: Podzavihek Lokacija prevladujoče naložbe; Ko smo izbrali občino, sta se samodejno napolnili polji 

Statistična in Kohezijska regija, v spustnem seznamu Naselje naložbe pa imamo na voljo vsa naselja občine 

Beltinci 
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7 STROŠKI NALOŽBE 

Zavihek je namenjen vnosu podatkov o stroških naložbe. Zaradi obsega vseh podatkov je 

zavihek razdeljen na dva podzavihka. 

 

7.1 Upravičeni stroški 

  

Podzavihek je namenjen vnosu podatkov o upravičenih stroških naložbe brez splošnih 

stroškov.  

Nad tabelo se nahajajo naslednja polja: 

 Uveljavljam DDV na vseh stroških 

Indikator ima privzeto vrednost »Ne«. V kolikor ga vlagatelj prestavi na vrednost »Da«, se v 

tabeli vrednost indikatorja »Uveljavljam DDV« za vse zapise nastavi na vrednost »Da«. Ko 

vlagatelj spremeni vrednost indikatorja na »Ne«, to ne vpliva na trenutno nastavljenost 

indikatorja v tabeli. Polje se torej samo omogoči za vnos. V kolikor vlagatelj na tem zavihku 

spremeni vrednost indikatorja, se to odraža na obeh podzavihkih.  

 Celotna vrednost projekta, 

    Celotna vrednost brez DDV, 

    Celotna upravičena vrednost, 

    Celotna zaprošena vrednost, 

Za vsa štiri polja se vrednosti prenašajo iz podzavihka Splošni stroški.  

 

 Tabela Upravičeni stroški                                                   Slika: indikator in polja nad tabelo 

 

 

 

Sliki: Celotna tabela v dveh delih 
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Vlagatelj v tabelo z gumbom »+ Nov« sam dodaja poljubno število zapisov. V dodani vrstici 

je vidnih 14 polj:  

 Šifra in naziv stroška ter Vrsta naložbe:  

Vlagatelj preko spustnega seznama izbere strošek in glede na strošek vrsto naložbe.  

 Uveljavljam DDV: 

Polje je omogočeno za vnos, če je vrednost indikatorja nad tabelo »Ne«. Če se vlagatelj pri 

indikatorju nad tabelo opredeli z vrednostjo »Da«, potem je vrednost v tem polju »Da« za vse 

zapise. Če se vlagatelj pri indikatorju opredeli z vrednostjo »Ne«, je za novo dodane vrstice 

vrednost indikatorja v tabeli privzeto »Ne«. 

 Količina: 

Polje je omogočeno za ročni vnos števil na dve decimalni mesti.  

 Enota mere in Cena/enota mere:  

Vrednosti se samodejno preneseta glede na izbran strošek. 

 Vrednost z DDV:  

Vrednost se izračuna samodejno glede na ostala polja v tabeli. 

 DDV: 

Polje je omogočeno za ročni vnos vrednosti v  % od vključno 0 do strogo manj kot 100.  

 Vrednost brez DDV: 

Polje je omogočeno za ročni vnos števil na dve decimalni mesti. 

 

 Maksimalna priznana vrednost: 

Vrednost se izračuna samodejno glede na ostala polja v tabeli.  

 Upravičena vrednost: 

Polje je omogočeno za ročni vnos števil na dve decimalni mesti.  

 Prispevek v naravi – lastno delo in Prispevek v naravi – lasten material: 

Polje je omogočeno za ročni vnos števil na dve decimalni mesti. 

 Delež podpore (%):  

Polje se izpolni samodejno. 

 Zaprošena vrednost: 

Zaprošena vrednost se izračuna samodejno glede na ostala polja v tabeli. 

V posamezni vrstici se nahaja trikotnik, s klikom  

na ikono trikotnika se posamezna vrstica odpre:  

                                                                                              

                                                                                                             Slika: Trikotnik na levi strani posamezne vrstice  
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Prikažejo se ostala polja, ki jih vlagatelj še lahko vnese, 

polja se ob ponovnem kliku na trikotnik spet skrijejo. 

         

                                 

                                Slika: Pod vrstico se po kliku na trikotnik odprejo ostala polja 

 

  

Polja, ki niso v tabeli, ampak postanejo vidna po kliku na ikono trikotnika: 

 Občina naložbe, Horizontalni cilj in Sekundarni vpliv: 

Polja so spustni seznami, preko katerih vlagatelj izbira vrednosti.  

 Delež lesa: 

Polje je omogočeno za ročni vnos v številih na dve decimalni mesti. 

 Opomba: 

Polje je omogočeno za ročni vnos do 4000 znakov. 

 

Pod tabelo so polja, v katera se samodejno prenašajo vsote posameznih stolpcev v tabeli: 

 Skupaj vrednost brez DDV 

 Skupaj vrednost z DDV  

 Skupaj maksimalna priznana vrednost  

 Skupaj upravičena vrednost  

 Skupaj prispevek v naravi – lastno delo  

 Skupaj prispevek v naravi – lasten material  

 Skupaj zaprošena vrednost  

 

                               Slika: Polja pod tabelo v katera se samodejno prenašajo vrednosti iz tabele (glej sliko spodaj). 

 

 

 

Slika: Stolpci tabele, vsota katerih se prenaša v polja pod tabelo                                                         
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7.2 Splošni stroški 

 

Na podzavihku se nahaja tabela Splošni stroški, v katero lahko vlagatelj sam dodaja poljubno 

število zapisov. To stori tako, da klikne na gumb »+ Nov« in v tabeli se kreira nova vrstica.  

Pod nazivom tabele oz. nad tabelo so naslednja polja: 

 

 Uveljavljam DDV na vseh stroških   

Indikator ima privzeto vrednost »Ne«. V kolikor ga vlagatelj prestavi na vrednost »Da«, se v 

tabeli vrednost indikatorja »Uveljavljam DDV« za vse zapise nastavi na vrednost »Da«. Ko 

vlagatelj spremeni vrednost indikatorja na »Ne«, to ne vpliva na trenutno nastavljenost 

indikatorja v tabeli. Polje se torej samo omogoči za vnos. V kolikor vlagatelj na tem zavihku 

spremeni vrednost indikatorja, se to odraža na obeh podzavihkih. 

 

Naslednja polja se polnijo avtomatsko glede na ostale podatke na obeh podzavihkih: 

    Celotna vrednost projekta  

    Celotna vrednost brez DDV 

    Celotna upravičena vrednost 

    Celotna zaprošena vrednost 

 

 Tabela Splošni stroški       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Tabela Splošni stroški z eno dodano vrstico. 
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Opis polj v tabeli: 

 Šifra in naziv stroška: vlagatelj preko spustnega seznama izbere strošek. 

 Uveljavljam DDV: polje je omogočeno za vnos, če je vrednost indikatorja nad tabelo 

»Ne«. Če se vlagatelj pri indikatorju nad tabelo opredeli z vrednostjo »Da«, potem je vrednost 

v tabeli v tem polju »Da« za vse zapise. Če se vlagatelj pri indikatorju opredeli z vrednostjo 

»Ne«, je za novo dodane vrstice vrednost indikatorja v tabeli privzeto »Ne«. 

 Vrednost brez DDV: ročni vnos števil na dve decimalni mesti. 

 DDV: ročni vnos vrednosti v % od vključno 0 do strogo manj kot 100.  

 Vrednost z DDV: se izračuna samodejno glede na ostala polja v tabeli. 

 Maksimalna priznana vrednost: se izračuna samodejno glede na ostala polja. 

 Upravičena vrednost: polje je omogočeno za ročni vnos števil na dve decimalni mesti. 

 Delež podpore (%): polje se izpolni samodejno. 

 Zaprošena vrednost: vrednost se izračuna samodejno glede na ostala polja. 

 Opomba: polje je omogočeno za ročni vnos do 255 znakov. 
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8 FINANCIRANJE 

 

Zavihek je namenjen vnosu podatkov o financiranju projekta in črpanju odobrenih sredstev. 

Zavihek sestavljata dve tabeli:  

    Finančna konstrukcija naložbe 

Tabela se napolni samodejno in ima tri stolpce:   

 Vir financiranja:  

v vrstice tabele se zapisi prenesejo samodejno  

 Vrednost:  

vrednosti se samodejno prenesejo/izračunajo,  

ročni vnos je možen le za vrstico »Posojilo« 

 Struktura:                                                                  Slika: Primer tabele Finančna konstrukcija naložbe 

za vrstici »Višina podpore« in »Lastna udeležba« se delež izračuna samodejno glede na ostala 

polja. Za vrstico »Celotna vrednost projekta« se avtomatsko vnese delež 100 %. Za vrstice 

»Posojilo«, »Lastna sredstva«, »Prispevek k naravi«, »Vračilo vstopnega DDV« se delež 

strukture ne izračunava. 

 

 Tabela Dinamika črpanja sredstev 

Nad tabelo se nahaja indikator »Predplačilo«.  

Vrednost indikatorja ima privzeto vrednost glede                               Slika: Indikator nad tabelo 

na razpis, vlagatelj lahko vrednost spremeni.                                        

V tabelo lahko vlagatelj doda največ toliko vrstic, kot je določeno na nivoju razpisa. Vrednost 

v polju »Vrsta dinamike« se samodejno določa glede na indikator »Predplačilo«: 

 

 

- vrednost indikatorja je »Ne«:  

v vseh vrsticah se določi vrednost »Zahtevek«.  

 

 

 

- vrednost indikatorja  je »Da«:  

v prvi vrstici se vedno določi vrednost 

 »Predplačilo«.  
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Opis polj v tabeli: 

 Vrsta dinamike: polje se napolni avtomatsko. 

 Datum: polje je omogočeno za ročni vnos. 

 Vrednost: polje je omogočeno za ročni vnos. 

Na dnu tabele se nahaja posebna vrstica,v kateri 

se nahaja seštevek vrednosti za stolpec »Vrednost«. 

  

Na zavihku so naslednje kontrole/blokade: 

Izvaja se kontrola za datum dinamike črpanja, v skladu z opredelitvijo v javnem razpisu. V 

kolikor je kontrola kršena se vlagatelju izpiše opozorilo: »Polje Datum mora biti večji kot … 

in hkrati manjši kot …« 

 

Ko vlagatelj doda vrstico, ki preseže maksimalno število vrstic v dinamiki črpanja, se proži 

blokada z besedilom:  

 

Slika: Primer blokade, ko je določeno maksimalno število vrstic 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

9 ŽIVALI 

 

Zavihek je namenjen vnosu podatkov o živalih. Podatki se prenašajo na podlagi številke 

KMGMID in pripadajočih GMID-ov ali DŠ (skupine/org.) iz zbirne vloge (ZV) za leto, ki je 

nastavljeno na nivoju razpisa. Vlagatelj ima možnost ročnega dodajanja podatkov. Zaradi 

obsega vseh podatkov je zavihek razdeljen na dva podzavihka. 

 

9.1 Stalež živali 

Na podzavihku se nahajata tabeli Stalež živali in Molzne živali.  

 Tabela Stalež živali 

Tabela je razdeljena na dva dela: »Obstoječe stanje« in »Stanje po naložbi«.  

 

Slika: Primer ročno dodane vrstice, indikator Ročno ima vrednost »Da«, stolpci v delu »Obstoječe stanje« so onemogočeni in prazni. 

Koeficient GVŽ je izpisan samodejno glede na vrsto živali. Za vrsto živali ni predvidene turnusne reje, zato so tudi ta polja onemogočena. 

Opis polj v tabeli: 

 KMG-MID: polje je v primeru samodejno dodanih vrstic izpolnjeno samodejno, v 

primeru ročno dodanih vrstic je spustni seznam iz katerega vlagatelj izbere 

KMGMID/GMID/e.  

 Vrsta živali: polje je v primeru samodejno dodanih vrstic izpolnjeno samodejno, v 

primeru ročno dodanih vrstic je spustni seznam 

 Koeficient GVŽ: polje se izpolni samodejno. 

 

Polje »Obstoječe stanje« »Stanje po Naložbi« 

 Št. živali samodejni prenos ročni vnos 

 Povp. št. živali v turnusih samodejni prenos ročni vnos 

 Št. dni v turnusih skupaj samodejni prenos ročni vnos 

 Št. GVŽ samodejni izračun samodejni izračun 
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Za samodejno prenesene vrstice se del »Obstoječe stanje« samodejno izpolni. 

Za ročno dodane vrstice je del tabele »Obstoječe stanje« za vnos onemogočen.  

Del tabele »Stanje po naložbi« je vedno omogočen za vnos za samodejne in ročne vrstice. 

Prav tako so za oba dela onemogočena polja o turnusni reji, če ta ni predvidena za vrsto živali. 

 

    Opomba: omogočen je ročni vnos opombe do 55 znakov. 

 Ročno: avtomatsko dodane vrstice imajo vrednost indikatorja določeno »Ne«, ročno 

dodane vrstice »Da«. 

 

Na dnu tabele se nahaja posebna vrstica, v kateri se nahaja seštevek vrednosti za stolpca »Št. 

GVŽ Obstoječe stanje« in »Št. GVŽ Po naložbi«. 

 

Za tabelo veljajo naslednje kontrole/blokade:  

- če je za vrsto živali predvidena turnusna reja, morajo biti vnesena vsa tri polja: »Št. živali«, 

»Povp. št. živali v turnusih« in »Št. dni v turnusih skupaj«, 

- če za vrsto živali ni predvidena turnusna reja, mora biti vneseno polje: »Št. živali«. 

 

 

- v polju »Št. dni v turnusih skupaj« mora biti vrednost manjša ali enaka vrednosti 365 

oziroma 366, če je subvencijsko leto tako določeno. V kolikor je kontrola kršena se vlagatelju 

izpiše besedilo:  
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9.2 Čebele 

 

Podzavihek je namenjen vnosu in pregledu podatkov o čebelah oz. čebelnjakih. Sklop se polni 

samodejno iz registra čebel, vlagatelj pa lahko tudi sam dodaja vrstice v tabelo.  

 Tabela Čebele            

 

Slika: Primer tabele Čebele, zadnja vrstica je dodana ročno, ostale iz registra 

- Za samodejno prenesene vrstice se samodejno prenesejo podatki v naslednja polja: 

KMGMID, Vrsta, MID Čebelnjaka in Število čebeljih družin pred naložbo. Ostala polja so 

omogočena za ročni vnos. 

- Za ročno dodane vrstice pa so vsa polja omogočena za ročni vnos, zaklenjeno je le polje 

Število čebeljih družin pred naložbo. 

- Predmet podpore: podatek se izračuna samodejno za vse vrstice.  

- Ročno: indikator se določi samodejno: »Ne« za samodejno in »Da« za ročno dodane vrstice. 
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10 ZEMLJIŠČA 

 

Zavihek je namenjen vnosu in prikazu podatkov zemljišč. Zaradi obsega vseh podatkov je 

zavihek razdeljen na dva podzavihka: 

 

 

Na zavihku se prenašajo/vnašajo podatki o zemljiščih. Sklop se delno polni samodejno na 

podlagi podatkov v RKG ter uradnih evidenc ARSKTRP in MKGP. 

 

10.1 Raba zemljišč 

 

Podzavihek je namenjen vnosu in pregledu podatkov rabe zemljišč za KMG MID vlagatelja. 

 Tabela Zemljišče     

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Primer izpolnjene tabele, 1. vrstica je dodana ročno, ostale so samodejno prenesene. 

 

Opis polj v tabeli: 

 KMGMID: podatek se prenese samodejno. V primeru ročno dodane vrstice vlagatelj preko 

spustnega seznama izbere KMGMID/e. 

 Šifra vrste rabe: podatek se izpolni avtomatsko. V primeru ročno dodane vrstice vlagatelj 

preko spustnega seznama izbira zapise. 

 Vrsta rabe: podatek se izpolni avtomatsko glede na vrednost v polju »Šifra vrste rabe«. 

 Koeficient  primerljivih površin: se izpolni samodejno glede na šifro vrste rabe. 
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 Tabela se nato deli na dva dela, stanje »Pred naložbo« in stanje »Po naložbi«. Polja »Pred 

naložbo«, ki se polnijo avtomatsko, so v primeru ročno dodanih vrstic onemogočena. Polja 

»Po naložbi« pa so vedno omogočena za ročni vnos: 

 Površina (ha)  

 Površina NUP AREA  

 Primerljiva kmetijska površina: polje se izračuna samodejno. 

 

 Površina v lasti: polje je omogočeno za ročni vnos. 

 Ročno: indikator se določa samodejno, vrednost »NE« se zapiše za avtomatsko dodane 

zapise, vrednost »DA« pa za ročno dodane zapise v tabeli. 

Na dnu tabele se nahaja posebna vrstica, v kateri se nahaja seštevek vrednosti za stolpce: 

Površina (ha), Površina NUP AREA, Primerljiva kmetijska površina, Površina v lasti. 

Na strani so naslednje kontrole/blokade: Samodejno prenesenih vrstic ni dovoljeno brisati 

(javi se blokada z besedilom: »Samodejno dodana vrstica se ne sme pobrisati!«). 

 

10.2 Območja z omejitvami 

 

Podatki na podzavihku se polnijo avtomatsko na podlagi uradnih evidenc ARSKTRP in 

MKGP. 

 Tabela Območja z omejitvami 

Tabela se napolni samodejno in ni omogočena za urejanje. Vsebuje naslednje podatke:  

 KMGMID,  

 Ime območja, 

 Površina (ha),  

 Delež (%). 

 

 

 

 

 

 

               Slika: Primer tabele, vlagateljeva zemljišča so v HGO (24,21%) in Naturi 2000 (0,23%) 
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11 TRAJNI NASADI 

 

Zavihek je namenjen vnosu in pregledu podatkov o trajnih nasadih in hmeljiščih. Na zavihek 

se podatki o trajnih nasadih samodejno prenašajo iz RKG. Zavihek sestavljajo štiri tabele: 

 

 Tabela Trajni nasadi brez hmeljišč po GERK_PID-ih           

V tabelo se vrstice polnijo samodejno, vlagatelj pa ima na voljo tudi ročno dodajanje vrstic. V 

samodejne vrstice se podatki prenašajo iz registra ekstenzivnih, intenzivnih sadovnjakov, 

registra oljčnikov in vinogradov. 

V primeru samodejno prenesenih vrstic se avtomatsko napolnita polji KMGMID in 

GERK_PID ter vsa polja v delu Pred naložbo, polja Po naložbi se izpolnjujejo ročno:  

 Bruto površina nasada (ha), 

 Mreža proti toči (ha), 

 Namakanje (ha). 

V primeru ročnega dodajanja vrstic se po kliku na gumb »+ Nov« odpre iskalni dialog. V 

dialogu vlagatelj izbira KMGMID/e in GERK_PID-e:  

  

 

 

 

 

 

  

Na voljo so vsi GERK-i v relaciji z izpisanimi KMGMID-i (brez omejitev glede na rabo oz. 

registre trajnih nasadov). Vlagatelju so na voljo GERK-i, ki v tabeli še niso samodejno 

preneseni. V primeru da v dialogu za KMGMID ne obstaja želen GERK, je vlagatelju na 

voljo posebna vrstica, kjer vlagatelj vpiše število novih GERK-ov. V tem primeru se 

vlagatelju prenese število vrstic, kjer je namesto številke GERK_PID izpisano NOV 1, NOV 

2, …, NOV N.  

Polja, ki se v delu Pred naložbo samodejno napolnijo, so onemogočena za ročni vnos.  

 

    Tabela Trajni nasadi brez hmeljišč po sortah 

V tabeli se prikazujejo vrstice, ki pripadajo izbrani vrstici v nadrejeni tabeli. Zapisi se polnijo 

samodejno. Vsak zapis se poveže s pripadajočo vrstico iz tabele »Trajni nasadi brez hmeljišč 



35 

 

po GERK_PID-ih«. V primeru samodejno dodanih vrstic sta za ročni vnos omogočeni le dve 

polji sklopa Po naložbi: »Število sadik« in »Leto sajenja«.  

V primeru ročno dodanih vrstic se po kliku na gumb »+ Nov« odpre iskalni dialog. V dialogu 

ima vlagatelj na voljo podatke o rabi, sadni vrsti in sorti (razen tiste, ki imajo rabo 1160): 

 

 

 

 

Slika: Primer izpolnjenih tabel Trajni nasadi, 1. vrstica je dodana ročno (po izboru v dialogu), ostale samodejno. 

 

 

    Tabela Hmeljišča po GERK_PID-ih 

V tabelo se vrstice polnijo samodejno, vlagatelj pa ima na voljo tudi ročno dodajanje vrstic. V 

samodejne vrstice se podatki prenašajo iz registra hmeljišč. 
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V primeru samodejno prenesenih vrstic se avtomatsko napolnita polji KMGMID in 

GERK_PID ter vsa polja v delu Pred naložbo, polja Po naložbi se izpolnjujejo ročno:  

 Bruto površina hmeljišča (ha), 

 Namakanje (ha). 

V primeru ročnega dodajanja vrstic se po kliku na gumb »+ Nov« odpre iskalni dialog. V 

dialogu vlagatelj izbira KMGMID/e in GERK_PID-e. Na voljo so vsi GERK-i v relaciji z 

izpisanimi KMGMID-i (brez omejitev glede na rabo oz. registre trajnih nasadov). Vlagatelju 

so na voljo GERK-i, ki v tabeli še niso samodejno preneseni. V primeru da v dialogu za 

KMGMID ne obstaja želen GERK, je vlagatelju na voljo posebna vrstica, kjer vlagatelj vpiše 

število novih GERK-ov. V tem primeru se vlagatelju prenese število vrstic, kjer je namesto 

številke GERK_PID izpisano NOV 1, NOV 2, …, NOV N.  

Polja, ki se v delu Pred naložbo samodejno napolnijo, so onemogočena za ročni vnos. 

 

    Tabela Hmeljišča po Sortah 

V tabeli se prikazujejo vrstice, ki pripadajo izbrani vrstici v nadrejeni tabeli. Zapisi se polnijo 

samodejno, vsak se poveže s pripadajočo vrstico iz tabele »Hmeljišča po GERK_PID-ih«. V 

primeru samodejno dodanih vrstic sta za ročni vnos omogočeni le dve polji sklopa Po naložbi: 

»Število sadik« in »Leto sajenja«.  

V primeru ročno dodanih vrstic je polje Sorta spustni seznam. Vlagatelj lahko izbira zapise za 

sorte, ki imajo rabo »1160 Hmeljišče«. Ostala polja se polnijo ročno. 

 

 

Slika: Primer obeh tabel Hmeljišča, vse vrstice so dodane ročno. 



37 

 

V vseh štirih tabelah je indikator »Ročno«, ki se za samodejne vrstice nastavi na »Ne«, za 

ročno dodane pa ima vrednost »Da«.  

 

Na strani so naslednje kontrole/blokade: 

- Polje »Leto sajenja« mora biti večje ali enako letu iz datuma oddaje vloge. V kolikor je 

kontrola kršena se vlagatelju izpiše besedilo:  

 

Slika: proži se napaka, saj je leto sajenja manjše letu oddaje vloge 

 

- Zapisov v vseh tabelah, kjer je vrednost indikatorja »Ročno« enaka »Ne« (samodejno 

dodane vrstice), se ne da in ne sme spreminjati ali brisati:  

 

Slika: Ob kliku na gumb Izbriši se proži opozorilo, saj je vrstica prenesena iz registra. 
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12 NAMAKANJE 

 

Na zavihku vlagatelj v tabeli »Namakalni sistem« in »Pripadajoči GERK-i po naložbi« sam 

dodaja in briše vrstice. V tabeli »Izračun« se podatki samodejno računajo glede na podatke 

vnesene v tabeli »Namakalni sistem«. 

 

 Tabela Namakalni sistem 

Tabela je sestavljena iz dveh delov: »Pred naložbo« in »Po naložbi« 

 

 

 

 

 

 

Slika: Primer tabele, iz 2. vrstice (ker ima vrednost Obnova) se podatki prenašajo v tabelo Izračun. 

 

Opis polj v tabeli: 

 Obnova/Novogradnja: polje je spustni seznam, ki vsebuje fiksni vrednosti »Obnova« in 

»Prva postavitev«. Glede na izbrano vrednost se polnijo/izpolnjujejo naslednja polja in tabela 

Izračun: 

- Za vrednost »Obnova« so vsa ostala polja v vrstici omogočena za ročni vnos/izbiro preko 

spustnega seznama. 

- Za vrednost »Prva postavitev« pa so vsa polja prav tako omogočena za ročni vnos/izbiro 

preko spustnega seznama, le polja v delu tabele »Pred naložbo« so za vnos onemogočena. 

 

Na dnu tabele se nahaja posebna vrstica, v kateri se nahaja seštevek vrednosti za stolpce: 

Površina namakanja (ha) in Poraba vode (m3). 

 

 Tabela Pripadajoči GERK-i po naložbi 

Ko vlagatelj klikne na gumb »+ Nov«, se mu odpre iskalni dialog. V dialogu ima na voljo 

KMGMID/e in pripadajoče GERK_PID-e: 

V primeru, da v dialogu ne obstaja želen GERK, je vlagatelju na voljo posebna vrstica, kjer 

vlagatelj vpiše KMGMID in število novih GERK-ov. V tem primeru se vlagatelju prenese 

število vrstic, kjer je namesto številke GERK_PID izpisano NOV 1, NOV 2, …, NOV N. 
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Vsa ostala polja so omogočena za ročni vnos/izbor preko spustnega seznama, le površina 

GERK-a se izpolni samodejno, če ne gre za GERK »NOV«. 

   

 

 

 

         Slika: Iskalni dialog, izbran je KMGMID,  

         en obstoječi GERK in dva nova GERK-a. 

 

 

 

 

 

 

Na dnu tabele se nahaja posebna vrstica, v kateri se nahaja seštevek vrednosti za stolpec 

»Površina«.  

 

 

 

 

 

 

                      Slika: Primer tabele, ki se je napolnila po izboru iz iskalnega dialoga zgoraj: prenesel se je en 

obstoječi GERK in dva NOV-a GERK-a 

 

 Tabela Izračun 

V tabeli se za vsak posamezni namakalni sistem iz tabele Namakalni sistem, ki ima vrednost 

»Obnova«, samodejno ustvari vrstica. Vsa polja se samodejno izpolnijo in izračunajo glede na 

vrednosti v tabeli Namakalni sistem. 

 

 

Slika: Primer samodejno izpolnjene tabele (napolnila se je iz tabele v sliki zgoraj) 
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13 INOVACIJE V KMETIJSTVU 

 

Sklop je namenjen vnosu in pregledu podatkov inovacij v kmetijstvu.  

 

 Tabela Inovacije v kmetijstvu 

V tabelo se vrstice dodajajo ročno. Vlagatelj lahko z gumbom »+ Nov« doda poljubno število 

zapisov in z gumbom »    Izbriši« odstrani vrstice. Vsa polja v tabeli se izpolnijo ročno.  

 

 

Slika: Primer tabele Inovacije, vsebuje tri neizpolnjene vrstice. 
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14 DELOVNA SILA 

 

Na zavihek se prenašajo podatki o delovni sili iz RKG-ja, vlagatelj pa lahko zapise dodaja 

tudi ročno s klikom na gumb »+ Nov« nad posamezno tabelo.  

 

 Tabela Družinski člani na kmetiji 

Preden se tabela razdeli na del »Pred naložbo« in del »Po naložbi«, ima naslednja osnovna 

polja:  

 

 

 

 

 

 

Slika: Del tabele z osnovnimi polji, 1. vrstica je dodana ročno, zadnji dve samodejno 

 

 KMGMID: se prenese samodejno. V primeru ročno dodane vrstice ga izberemo v 

spustnem seznamu. 

 Naziv osebe: se samodejno prenese. Za ročne vrstice je ročni vnos. 

 EMŠO: se prenese samodejno. Za ročne vrstice je ročni vnos. 

 Starost na dan oddaje vloge: se določi avtomatsko glede na EMŠO. 

 Spol: se določi samodejno. Za ročne vrstice se spol določi glede na EMŠO. 

 Stopnja izobrazbe: ročno preko spustnega seznama. 

 

Naslednja polja se izpolnjujejo različno glede na del tabele.  

Del Pred naložbo: 

 Razmerje na kmetiji: se polni samodejno. Za ročno vrstico je polje  onemogočeno. 

 Zavarovan iz kmetijske dejavnosti: za avtomatsko dodane vrstice je vrednost indikatorja 

privzeto »?« in ga vlagatelj sam spreminja. Za ročno vrstico je indikator onemogočen. 

 Število PDM: za avtomatsko prenesene vrstice je omogočen ročni vnos, za ročne vrstice je 

polje onemogočeno.  

Del Po naložbi: 

 Polja »Razmerje na kmetiji«,  »Zavarovan iz kmetijske dejavnosti«, »Število PDM« so 

vedno omogočena za ročni vnos. 
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 Upravičenec: indikator je vedno onemogočen. Privzeta vrednost je »Ne«. Na vrednost 

»Da« se nastavi, če je vrednost v polju EMŠO enaka vrednosti EMŠO na podzavihku Osnovni 

podatki. 

 Ročno: za avtomatsko dodano vrstico je vrednost indikatorja samodejno »Ne«, za ročno 

vrstico je vrednost indikatorja samodejno »Da«. 

 

Slika: Del tabele s polji Pred in Po naložbi, 1. vrstica je ročno dodana 

 

 Tabela Zaposleni na kmetiji 

V tabelo je možno zapise dodajati le ročno. Opis polj v tabeli: 

 KMGMID: ročni izbor preko spustnega seznama.  

 Vrsta zaposlenih: ročni izbor preko spustnega seznama. 

 Za polja »Število ur/dan«, »Število mesecev/leto« in »Število ur/leto« se podatek vnese 

ročno in je obvezen, če je v predhodnem polju vrednost »Zaposleni«. Vnos ni dovoljen za 

vrednost »Najeta sezonska delovna sila«: 

 Število: podatek se vnese ročno za del Pred in Po naložbi. 

 Število PDM: podatek se izračuna samodejno za del Pred in Po naložbi. 

Na dnu tabele se nahaja posebna vrstica, ki sešteva vrednosti stolpcev Število PDM.  

V tabeli so naslednje kontrole/blokade: 

Polje »Število ur/dan« mora biti manjše ali enako 8. Polje »Število mesecev/leto« mora biti 

manjše ali enako 12.  

 

 

 

 Tabela Zaposleni v podjetju 

V tabelo se podatki (vrstice) vnašajo ročno. Tudi obe polji »Povprečno število zaposlencev na 

podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju« se vnašata ročno na dve decimalki natančno. 

Slika: Tabela Zaposleni na kmetiji 
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 Tabela Zaposleni v podjetju 

V tabelo se podatki (vrstice) vnašajo ročno s klikom na gumb »+ Nov«. 

Opis polj v tabeli: 

 Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju  (pred 

naložbo): 

Podatek se vnese ročno. Omogočen je vnos na dve decimalki natančno. 

 Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po 

naložbi): 

Podatek se vnese ročno. Omogočen je vnos na dve decimalki natančno. 

 Ročno:  

Za avtomatsko dodano vrstico je vrednost indikatorja samodejno »Ne«, za ročno vrstico je 

vrednost indikatorja samodejno »Da«. 
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15 TRG 

 

Zavihek je namenjen vnosu in prikazu podatkov o trgu.  

Glede na vrednost v polju »Tip knjigovodstva« (podzavihek Osnovni podatki) se prikaže 

podzavihek Po sistemu pokritja ali podzavihek Po sistemu prihodka.  

 

 

 

15.1 Po sistemu pokritja 

 

Zavihek sestavljata dve medsebojno neodvisni tabeli: 

 Prihodek po sistemu pokritja pred naložbo 

 Prihodek po sistemu pokritja po naložbi 

Obe tabeli omogočata dodajanje, brisanje in iskanje novih zapisov. Vsa polja v obeh tabelah 

delujejo na enak način. Opis izpolnjevanja in polj v tabelah: 

- Dodajanje vrste proizvoda ali storitve: 

S klikom na gumb »Nov« se odpre pogovorno okno »Vrsta proizvoda in storitve«. Vlagatelj 

mora tako obvezno izbrati eno izmed kombinacij iz pogovornega okna, tako da klikne v polje 

»Izbran« in gumb »Potrdi«. Izbrana vrstica iz pogovornega okna, se prenese v tabelo. Gumb 

»Prekliči« prekliče izbiro, pogovorno okno se zapre. 

V pogovornem oknu je omogočeno iskanje vrednosti po vseh poljih (filter). Prikazanih je 

prvih 10 vrstic v šifrantu, omogočeno je listanje po straneh.  
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- Dodajanje vrste proizvoda ali storitve z nazivom »Drugo«: 

V primeru, da bo vlagatelj iz šifranta izbral vrednost »Drugo«, bo taka vrstica avtomatsko 

omogočena za ročni vnos podatkov. Indikator »Ročni vnos« se nastavi na »Da«.  

- Vrstica »Neposredna in izravnalna plačila«: 

Vrstica se v obe tabeli dodaja avtomatsko. Vlagatelj vrstice ne more pobrisati.  

 KMGMID: polje se napolni samodejno. 

 Vrsta proizvoda ali storitve: polje se napolni samodejno. 

 Opis: ročni vnos. 

 Tip dejavnosti: polje se napolni samodejno. 

 Obseg pridelave ali predelave: ročni vnos. 

 Enota mere: polje se napolni samodejno. V primeru vrednosti »Drugo« vrednost izberemo 

v spustnem seznamu.  

 Pridelek na enoto: polje se napolni samodejno. V primeru vrednosti »Drugo« je  omogočen 

ročni vnos. 

 Pridelek: vrednost se izračuna samodejno. 

 Cena na enoto: polje se izpolni samodejno. V primeru vrednosti »Drugo« je  omogočen 

ročni vnos. 

 Prihodek: vrednost se izračuna samodejno.  

 Spremenljivi stroški: vrednost se izračuna samodejno. 

 Pokritje na enoto: polje se polni samodejno. V primeru vrednosti »Drugo« je  omogočen 

ročni vnos. 

 Pokritje: vrednost se izračuna samodejno. 

 Ročni vnos: indikator se privzeto nastavi na »Ne«, če je vrednost v vrstici izbrana iz  

šifranta. Hkrati indikator z vrednostjo »Ne« določa, da vrednosti v vrstici ni mogoče 

spreminjati. Vlagatelj lahko vrednost indikatorja nastavi na »Da«, takrat se določena polja 

odprejo za ročni vnos. Ko je enkrat vrednost indikatorja nastavljena na »Da« sprememba v 

»Ne« ni več mogoča. Vlagatelj lahko v primeru, da podatki v vrstici niso pravilni, izbriše 

celotno vrstico. 

 Zahtevana lastna kalkulacija: indikator se avtomatsko nastavi na vrednost »Da« za 

vrednost »Drugo« ali če ima indikator Ročni vnos vrednost »Da«. 

 Priloga lastna kalkulacija: če je indikator Zahtevana lastna kalkulacija nastavljen na 

vrednost »Da«, je potrebno priložiti lastno kalkulacijo. Ob polju so na voljo trije gumbi: 
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»Pripni«, ki odpre seznam za izbor dokumenta iz druge lokacije, »Odpri«, ki omogoča 

pregled pripetega dokumenta in »Izbriši«, ki omogoča brisanje pripetega dokumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki: Prvi in drugi del tabele, v prvi vrstici je vrednost »Drugo«. 

 

Na dnu vsake tabele se nahaja posebna vrstica, v kateri se nahaja seštevek vrednosti za stolpce 

Prihodek, Spremenljivi stroški in Pokritje. 

Pod vsako tabelo se nahajajo naslednja polja: 

 Strošek, ki ni naveden v tabeli: omogočen je ročni vnos. 

 Prihodek, ki ni naveden v tabeli: omogočen je ročni vnos. 

 BDV: vrednost se izračuna samodejno. 

 Prihodek/PDM: vrednost se izračuna samodejno. 

 Prihodek iz kmetijske dejavnosti/PDM: samodejni izračun. 

 Skupni prihodek iz kmetijske dejavnosti: samodejni izračun. 

 Skupni prihodek iz nekmetijske dejavnosti: samodejni izračun. 

 Skupni prihodek iz kmetijske in nekmetijske dejavnosti: samodejni izračun. 

 Odstotek kmetijske dejavnosti: samodejni izračun. 
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15.2 Po sistemu prihodka   

 

Podzavihek je skoraj identičen podzavihku Po sistemu pokritja. Sestavljata ga dve 

medsebojno neodvisni tabeli:  

 Prihodek po sistemu prihodka pred naložbo 

 Prihodek po sistemu prihodka po naložbi 

Obe tabeli omogočata dodajanje, brisanje in iskanje novih zapisov. Vsa polja v obeh tabelah 

delujejo na enak način kot v tabelah »Prihodek po sistemu pokritja«, drugo je le polje: 

 Poslovni izid: vrednost se izračuna samodejno glede na ostala polja. 

 

 

 

 

 

Slika: Zadnji del tabele, ki ima eno polje različno kot tabela po pokritju 
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16 IZJAVE IN PRILOGE 

 

Zavihek je namenjen vnosu in pregledu izjav in prilog. Ob kliku na gumb »Pripravi izjave in 

priloge« se prenesejo izjave in priloge, ki so predvidene za razpis.  

 

    Izjave 

Vse vrstice v tabeli se samodejno napolnijo z izjavami, predvidenimi za razpis. Vsaka vrstica 

je sestavljena iz dveh polj: 

 Izjava: polje se polni avtomatsko. 

 Se strinjam: Privzeta vrednost indikatorja je »?«.  Vlagatelj s klikom na indikator potrdi ali 

zavrne izjave in nastavi vrednost indikatorja na »Da« ali »Ne« za vsako izjavo. 

 

Slika: Tabela s prednapolnjenimi izjavami 

 

Sklop Priloge sestavljata dve medsebojno odvisni tabeli. Tabela »Priponke« služi kot tabela 

podrobnosti za tabelo »Priloge«. Vsebina tabele Priponke se prikaže/napolni ob kliku na 

gumb »Dodaj priponko«.  

 

 Tabela Priloge 

Polje »Priloga« se napolni samodejno z vsemi prilogami, ki so predvidene za razpis. Priponka 

se k prilogi doda tako, da se klikne na gumb »Dodaj priponko«, ki se nahaja na vsaki vrstici v 

tabeli. 

 

 Tabela Priponke 

Opis polj v tabeli: 

 Je priložena fizično?: privzeta vrednost indikatorja je »Ne«. Vlagatelj s klikom na 

indikator označi ali je bila vloga priložena fizično ali ne. 

 Je priložena elektronsko?: privzeta vrednost polja je »Ne«. Indikator se avtomatsko nastavi 

na vrednost »Da«, ko je datoteka uspešno priložena. 
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 Dokument: v polje se zapiše ime uspešno priložene datoteke. Če je datoteka priložena 

fizično, je polje omogočeno za ročni vnos. Polje je obvezno, če ima indikator »Je priložena 

fizično?« vrednost »Da«. 

 Gumb Priloži: gumb je aktiven, če ima indikator »Je priložena fizično?« vrednost »Ne«. 

Ko vlagatelj klikne gumb »Priloži«, se odpre pogovorno okno za prilaganje datoteke:  

 

                                                    Slika: Dialog za prilaganje priponk 

V kolikor je vlagatelj že pripel dokument in še enkrat klikne na gumb priloži, se bo obstoječ 

dokument prepisal. 

 Gumb Odpri prilogo: preko gumba se priponka odpre. Če ima indikator »Je priložena 

fizično?« vrednost »Da«, je gumb onemogočen. 

 Gumb Izbriši: gumb omogoča brisanje priložene priponke.  

 

Slika: Tabeli Priloge in podrejena tabela Priponke; dokumenta v tabeli Priponke sta priponki vrstice 1 

        (Priloga 3) iz tabele Priloge 
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17 ZAKLJUČEVANJE , ODDAJA in TISK VLOGE 

 

Zaključevanje vloge se izvede, ko vlagatelj na podzavihku »Osnovni podatki«, klikne na 

gumb »Zaključi vlogo«. V kolikor je na vlogi vsaj en zavihek, na katerem so napake (rdeča 

bunkica v meniju), se zaključevanje ne izvede, proži se opozorilo: 

 

V kolikor so vsi zavihki pravilno izpolnjeni, se vloga lahko zaključi. Status vloge se spremeni 

v: 

 

Gumba »Shrani« in »Prekliči« na vseh zavihkih se onemogočita. Na podzavihku Osnovni 

podatki je omogočen gumb »Predogled« s katerim ima vlagatelj možnost predogleda izpisa 

prijavnega obrazca in gumb »Oddaj vlogo«. Ko vlagatelj klikne na gumb Oddaj, se v novem 

oknu odpre forma za podpis in oddajo dokumenta: 

 

Vlagatelj ima na voljo 3 gumbe: 

 Prekliči: vrnitev v vlogo 

 Podpiši: za podpis vloge je potrebna podpisovalna komponenta. Ko je podpisana, se 

avtomatsko knjiži v e-Hrambo. Vloga dobi status ODDANA 

 Prenesi pdf: shrani vlogo v pdf obliki v računalnik, kjer jo lahko vlagatelj natisne. 

 

 


