NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
"PODATKI O INTENZIVNEM SADOVNJAKU" - PRILOGA 6
Obrazec se uporablja za posredovanje podatkov o intenzivnem sadovnjaku v register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju: RKG).
Obrazec se uporablja tako za prvo javljanje podatkov kakor tudi za posredovanje sprememb podatkov. Obrazec se
posreduje upravni enoti kot priloga:
- vloge za vpis v RKG (priloga 1) oz.
- vloge za vpis spremembe podatkov o kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva (priloga 11).
Obrazec se lahko uporablja tudi kot podlaga za posredovanje podatkov o trajnih nasadih:
- intenzivni sadovnjak,
- trajni nasad jagod na njivi in
- rastlinjak s sadnimi rastlinami,
kadar vlogo za vpis ali spremembo podatkov v RKG podajate osebno na upravni enoti.
Pravilnik o RKG (Uradni list RS, št. 73/14) določa:
- GERK z vrsto rabe 1221 - intenzivni sadovnjak se določi na površini strnjenega sadnega nasada,
posajenega v urejenih vrstah, kjer je gostota dreves oziroma grmov večja kot 100 rastlin na hektar (razen
pri lupinarjih) in sadilna razdalja omogoča strojno obdelavo nasada. Povprečna razdalja med vrstami v
intenzivnem sadovnjaku za sadne vrste ne sme presegati 6 m, pri lupinarjih pa 15 m.
- Za dele sadovnjaka, ki so terasirani in za dele sadovnjaka, ki so zasajeni v vertikali, se določi ločen GERK,
razen če je površina z drugačno zasaditvijo manjša od 100 m2 oziroma ne predstavlja več kot treh vrst.
- V RKG se za GERK-e z vrsto rabe 1221 - intenzivni sadovnjak, 1170 - jagode na njivi in 1180 -rastlinjak s
sadnimi rastlinami vodijo tudi podrobnejši podatki o nasadu in sadilnem materialu:
– terasiranost,
– zatravljenost,
– površina namakanja in način namakanja,
– površina zaščitne mreže proti toči,
– če je v medvrstnih prostorih ena ali več njiv in je posamezna manjša od 1000 m2,
– sadna vrsta,
– število sadik po sadnih vrstah, sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu sajenja, sadilnih razdaljah med
vrstami in v vrsti za sadovnjake zasajene z eno samo sadno vrsto.
- V površino GERK-a z dejansko rabo intenzivni sadovnjak se lahko všteje tudi obračališče do širine 6 m,
oziroma do 10 m, če je sadovnjak zasajen v terasah, ter površina vzdolž zadnje vrste v nasadu, največ do
širine, ki je manjša ali enaka povprečni razdalji med vrstami znotraj nasada. Obračališče in površina vzdolž
zadnje vrste v nasadu ne smeta biti del ceste v javni uporabi in ne smeta presegati meje ograjenega
prostora.
- Spremembe podatkov, vpisanih v RKG, mora nosilec sporočiti upravni enoti najpozneje v 30-ih dneh od
nastanka spremembe.


OBRAZEC IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!



IZPOLNJEN IN PODPISAN OBRAZEC POSREDUJTE NA VAŠO UPRAVNO ENOTO!

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:
Za vsak GERK – intenzivni sadovnjak se izpolni svoj obrazec!
-

-

V rubriko KMG-MID vpišite identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva. Če v RKG še niste vpisani
in je obrazec sestavni del vloge za vpis v RKG, rubriko pustite prazno. Identifikacijsko številko bo vpisala
upravna enota.
V rubriko Priimek in ime / naziv nosilca vpišite priimek in ime nosilca kmetijskega gospodarstva za fizične
osebe oz. naziv za poslovne subjekte ter samostojne podjetnike.
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Podatki o intenzivnem sadovnjaku:
- V rubriko GERK-PID vpišite identifikacijsko oznako GERK-a, če je že bila dodeljena.
- V rubriko Domače ime GERK-a vpišite njegovo domače ime.
- V rubriki Terasiranost s križcem (X) označite ali je intenzivni sadovnjak zasajen v terasah ali ne.
- V rubriki Zatravljenost s križcem (X) označite ali je intenzivni sadovnjak zatravljen ali ne. Zatravljenost se
smatra, da je z rastlinskim pokrovom pokrit vsaj vsak drugi medvrstni prostor oziroma brežina.
- V rubriki V intenzivnem sadovnjaku je njiva manjša od 1.000 m2 s križcem (X) označite ali obstaja znotraj
intenzivnega sadovnjaka njiva, ki je manjša od 1.000 m2.
- V rubriko Površina zaščitne mreže proti toči (m2) vpišite površino zaščitne mreže proti toči.
- V rubriko Površina namakanja (m2) vpišite površino namakanja v intenzivnem sadovnjaku, če je le-to
namakano.
- Če je intenzivni sadovnjak namakan, v rubriki Način namakanja s križcem (X) označite vrsto namakanja.
V tabeli:
- V rubriko Sadna vrsta vpišite sadno vrsto.
- V rubriko Sorta vpišite le uradna imena iz sortnih izborov. Vpišite celo ime sorte (npr. elstar erlshof, zlati
delišes klon B).
- V rubriko Podlaga vpišite le uradna imena oziroma oznake iz izbora podlag.
- V rubriko Leto sajenja vpišite prvo leto vegetacije. Letnico vpišite v celoti.
- V rubriko Število sadik vpišite število sadik posajenih na tej površini po posamezni sorti, podlagi, letu
sajenja, sadilni razdalji in gojitveni obliki (ne na hektar!).
- V rubriko Razdalja sajenja (v metrih) vpišite medvrstno razdaljo in razdaljo sajenja med drevesi.
- V rubriko Gojitvena oblika vpišite eno izmed možnosti: piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti
grm, oblika Y, oblika V, vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpični kordon, grm, latnik, pilar, solax.
Vpišite kraj in datum izpolnjevanja obrazca.
Obrazec podpiše nosilec kmetijskega gospodarstva. V primeru poslovnih subjektov se odtisne žig, če obstaja, obrazec
pa podpiše zakoniti zastopnik (direktor, predsednik... ).
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