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VLOGA ZA PRIDOBITEV LIZINGA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO KMETIJSKO DEJAVNOST 

 

 

 p PRAVNE 

1. Osnovni podatki nosilca kmetijske dejavnosti 

Ime in priimek nosilca  

kmetijske dejavnosti: 

 

Ime kmetije: 

(v kolikor ga ima): 

 

Naslov:  

 

 

KMG-MID št.:  

Davčna številka:  

Ali ste DDV zavezanec: 

(ustrezno obkroži) 

DA                     mesečni               trimesečni 

NE               

Ali ste pavšalist 

(ustrezno obkroži) 

DA 

NE 

Ali poleg osnovne kmetijske dejavnosti opravljate tudi 

dopolnilno kmetijsko dejavnost:  

(ustrezno obkroži) 

DA  

NE  

Številka TRRja in banka pri kateri je odprt 

(v kolikor imate več TRRjev, prosim navedite vse) 

 

 

 

 

 

 

2. Podatki o družinskih članih, ki živijo na kmetijskem gospodarstvu 

Ime in priimek Sorodstveno 

razmerje  

Datum rojstva  Zavarovan kot kmet  

(napiši: DA ali NE) 

Dohodek zunaj kmetijske 

dejavnosti (mesečna 

plača, pokojnina, 

invalidnina …) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Na delo v kmetiji je aktivno vključenih ___________ polnoletnih oseb, od tega ___________ družinskih članov, 

_____________ kot redno zaposlena zunanja delovna sila. 

 

3. Podatki o kmetijskih površinah gospodarstva  

 

Kmetija ima prijavljenih _____________ ha kmetijskih zemljišč v uporabi od tega ___________ ha lastnih zemljišč in 

______________ ha v zakupu.  Za zakupljena zemljišča kmetija plačuje _______ EUR/leto.  

Podatek zemljišč v ha glede na vrsto rabe: 

njive  

travniki  

pašniki  

sadovnjaki  

vinogradi  

ostali trajni nasadi  

gozdovi  

ostala zemljišča   

Površina skupaj:  

Kmetija tudi oddaja lastna kmetijska zemljišča v zakup tretjim in sicer _______ha, za kar letno prejme ________EUR. 
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VLOGA ZA PRIDOBITEV LIZINGA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO KMETIJSKO DEJAVNOST 

 

 

 p PRAVNE 

 

4. Opis dejavnosti na kmetiji – pridelava kmetijskih rastlin 

(Sem spada: pridelava žit in drugih poljščin, pridelala zelenjadnic in okrasnih rastlin, pridelava semen in sadik,  gojenje 

gob, pridelava sadja, pridelava oljk in predelava le-tega v olje, pridelava grozdja in predelava le-tega v vino) 

4.1. V spodnje okno vpišite s katero pridelavo kmetijskih rastlin se ukvarjate, koliko ton/kg le te/-teh ste v preteklem letu 

pridelali, koliko % pridelanih kmetijskih rastlin ste porabili za lastne potrebe (npr. kot krma za živali) in koliko % le te/-teh 

ste prodali na prostem trgu. Ali pri prodaji tovrstnih rastlim sodelujete oz. prodajate preko kmetijske zadruge oz. 

prodajate direktno pravni osebi, ki se ukvarja s predelavo tovrstnih rastlin – če DA, prosim navedite s kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opis dejavnosti na kmetiji – reja živine 

(Sem spada: reja goveda (ločiti reja za pridelavo mesa, reja za pridelavo mleka-krave molznice), prašičev, perutnine, 

drobnice, konj, gojenje čebel in gojenje drugih živali namenjenih človeški prehrani (npr.jelenjad, kunci…) 

5.1. V spodnje okno vpišite s katero rejo živine se ukvarjate, koliko kosov te/-teh ste v preteklem letu vzrejali, koliko 

kosov le te/-teh imate trenutno v vzreji. Ali pri prodaji živine/oz. mleka pri kravah molznicah sodelujete oz. prodajate 

preko kmetijske zadruge oz. prodajate direktno pravni osebi, ki se ukvarja s predelavo živine (zakol, meso, in nadaljnja 

predelava …) oz. se ukvarja z odvzemom mleka pri kravah molznicah – če DA, prosim navedite s kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opis dopolnilne kmetijske dejavnosti na kmetiji 

(Sem spada npr: predelava kmetijskih pridelkov (npr. prodaja moke, kruha, piškotov, suhega sadnja, sokov, marmelad, 

vloženega sadja/zelenjave,  …), opravljanje kmetijskih storitev za druge, gozdarstvo itd) 
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VLOGA ZA PRIDOBITEV LIZINGA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO KMETIJSKO DEJAVNOST 

 

 

 p PRAVNE 

6.1. V spodnje okno opišite vašo dopolnilno dejavnost in kako je registrirana: klasičen s.p., s.p. normiranec … 

 

 

 

 

 

 

Opomba: v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti, je potrebno priložiti BS in IPI za preteklo leto, v primeru S.P.ja 

nornmiranca pa obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto.  

 

7. Gospodarske zgradbe - opis  

(Navede se pomembnejše objekte: hlevi, silosi, zgradba za spravilo pridelka, ….) 

Vrsta zgradbe  Leto 

izgradnje  

Velikost v m2 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

7.1. Kmetijski stroji in mehanizacija - opis 

(Prosim navedite pomembnejšo mehanizacijo: vpišite znamko in model) 

Vrsta mehanizacije  Leto izdelave  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

8. Uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 

(Sem spadajo neposredna plačila: shema osnovnega plačila, plačila za zeleno komponento, shema proizvodno vezanih 

podpor… in plačila vezana na program razvoja podeželja: KOPOP, ekološko kmetovanje, območja z omejenimi 

dejavniki za kmetijsko pridelavo…) 

 

 

 

 

 

8.1. V preteklem letu sem uveljavljal naslednje ukrepe kmetijske politike 

Vrsta ukrepa  Znesek 

  

  

  

  

SKUPAJ:   

 

8.2. V letošnjem letu sem uveljavljal naslednje ukrepe kmetijske politike 

Vrsta ukrepa  Znesek 

  

  

  

  

SKUPAJ:   
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VLOGA ZA PRIDOBITEV LIZINGA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO KMETIJSKO DEJAVNOST 

 

 

 p PRAVNE 

 

9. PRIHODKI in ODHODKI KMETIJE   

 

9.1. V preteklem letu so prihodki naše kmetije znašali 

Vrsta prihodka: Znesek v EUR 

Prihodki od prodaje kmetijskih rastlin:  

- prodane registriranim odjemalcem 

- prodane končnim kupcem doma 

 

Prihodki od prodaje živali  

- prodane registriranim odjemalcem 

- prodane končnim kupcem doma 

 

Prihodki od prodaje mleka:  

- prodane registriranim odjemalcem 

- prodane končnim kupcem doma 

 

Prihodki iz naslova uveljavljanja ukrepov kmetijske politike  

 

 

Prihodki iz naslova dopolnilne dejavnosti: 

 

 

Drugi prihodki  

SKUPAJ:   

 

9.2. V letošnjem letu pa prihodki naše kmetije znašajo 

Vrsta prihodka: Znesek v EUR 

Prihodki od prodaje kmetijskih rastlin:  

- prodane registriranim odjemalcem 

- prodane končnim kupcem doma 

 

Prihodki od prodaje živali  

- prodane registriranim odjemalcem 

- prodane končnim kupcem doma 

 

Prihodki od prodaje mleka:  

- prodane registriranim odjemalcem 

- prodane končnim kupcem doma 

 

Prihodki iz naslova uveljavljanja ukrepov kmetijske politike  

 

 

Prihodki iz naslova dopolnilne dejavnosti: 

 

 

Drugi prihodki  

SKUPAJ:   

9.3. Zadolženost kmetije  pri finančnih institucijah 

(Vpišejo se podatki najetih posojil in leasingov pri bankah, hranilnicah, leasing družbe in morebitnih drugih 

pravnih/fizičnih osebah) 

Naziv finančne 

institucije 

Višina prejetega 

posojila/leasinga  

Datum 

zapadlosti:  

Način 

vračanja:  

*** 

Višina obroka  

 

Trenutno stanje 

dolga 

      

      

      

      

      

      

      

SKUPAJ:      

*** Pri načinu vračanja vpišite: Mesečno, trimesečno, polletno ali letno. 
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VLOGA ZA PRIDOBITEV LIZINGA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO KMETIJSKO DEJAVNOST 

 

 

 p PRAVNE 

10. Kratka obrazložitev namena investicije in njeni pozitivni učinki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        _________________________________ 

          (podpis) 

 
 
 
 
K temu obrazcu je potrebno priložiti še:  

 izpolnjeno in podpisano Vlogo za financiranje fizične osebe; 
 kopijo veljavnega osebnega dokumenta, katerega boste na vlogo vpisali; 
 odločba pristojnega organa o vpisu v register kmetovalcev; 
 kopijo odločbe, da je stranka registrirana kot DDV zavezanec, v kolikor gre za kmeta DDV zavezanca ali  kopijo 

kartončka z davčno številko ali kateregakoli drugega dokumenta, ki vsebuje davčno številko; 
 bonitetni podatki:  
 potrdilo o katastrskem dohodku; 
 kopije odločb o prejetih subvencijah v preteklem letu in za tekoče leto, 
 prilivi in odlivi na TRRju za zadnjih 12 mesecev, 
 kopije pogodb o sodelovanju s kupci (npr. kmetijska zadruga …) 
 obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto v primeru, da je stranka 

tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
 potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 

 
 
 


