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Priloga 1 

 
VSEBINA IN OBLIKA ENOSTAVNEGA POSLOVNEGA NAČRTA: 

 
1. OSNOVNI PODATKI O KANDIDATU 
 
Ime, priimek 
 

  

Ulica/hišna št.: Naslov  

Poštna št./kraj: 
KMG_MID          
Nadmorska višina 
sedeža kmetije v m 

 

- Občina 
- Katastrska 

občina sedeža 
kmetije 

  

Statistična regija 
sedeža kmetije 

 

Območje kmetijskih 
zemljišč in gozdov  
(obkroži) 

• hribovska in gorska območja  
• območje Natura 2000 
• zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski park) 
 

Davčni zavezanec 
(obkroži) DA                                NE 
Kmetijski zavarovanec 
(obkroži) DA                                NE 
Kmet v skladu s 
predpisi, ki urejajo 
promet s kmetijskimi 
zemljišči  
(obkroži) 

DA                                NE 

Aktivno gospodarim na 
kmetiji  
(obkroži) 

DA                                NE 

Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (gozdar 
sekač) 
(obkroži) 
-------------------------------- 
pridobljena: 
(kraj, datum, 
izobraževalna ustanova): 

 
                                    DA                                NE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (gozdar 
traktorist) 
(obkroži) 
-------------------------------- 
pridobljena: 
(kraj, datum, 
izobraževalna ustanova): 

 
                                    DA                                NE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nacionalna poklicna 
kvalifikacija (gozdar- 
gojitelj) 
(obkroži) 
-------------------------------- 
pridobljena: 
(kraj, datum, 
izobraževalna ustanova): 

 
                                    DA                                NE 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poklicna ali srednja 
gozdarska šola 
(obkroži) 
-------------------------------- 
pridobljena: 
(kraj,datum, 
izobraževalna ustanova): 

 
                                    DA                                NE 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kmetijski zavarovanec 
(obkroži) DA                                NE 
EMŠO  
(fizične osebe) 

              

- Telefon/GSM/fax    
- E-mail  
 
 
2. CILJ KANDIDATA 
Kakšna je razvojna vizija kmetije? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SEZNAM ZEMLJIŠČ V UPORABI  
 

Vrsta zemljišča v  dejanski rabi ha a 
Njive in vrtovi:  
GERK 1100 –njiva/vrt (vključno z nasadi jagod)  

  

Začasni travnik: 
GERK 1130                                                                 

  

Travniki:  
GERK 1300-trajni travnik 

  

Barjanski travnik: 
GERK 1321- barjanski travnik 
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Pašniki: 
GERK 1330-gorski pašniki 

  

Ekstenzivni sadovnjak: 
GERK 1222-ekstenzivni sadovnjak 

  

Plantažni sadovnjaki: 
GERK 1221-intenzivni sadovnjak 
GERK 1230-oljčnik 
GERK 1240-ostali trajni nasadi  

  

Vinogradi: 
GERK 1211-vinograd 

  

Hmeljišča: 
GERK 1160-hmeljišče 

  

Trajne rastline na njivskih površinah: 
GERK 1180 - trajne rastline na njivskih površinah (njive 
špargljev, artičok in rabarbare)  

  

Zavarovani prostori za rastlinsko pridelavo: 
GERK 1190-rastlinjak in ostali zavarovani prostori 

  

Gozdne plantaže: 
GERK 1420- plantaže gozdnega drevja 

  

Ostale kmetijske površine:   

Proizvodne površine pri pridelavi gob:   

SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA   

SKUPAJ GOZDNA ZEMLJIŠČA   

SKUPAJ ZEMLJIŠČA:   

 
 

 
4. SEZNAM KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH TEHNIČNIH SREDSTEV (STROJEV)  IN 
OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA DELO V GOZDU 
 
Vrsta stroja ali opreme Število Leto izdelave Zmogljivost stroja (moč,  ostalo) 
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5. STALEŽ ŽIVALI  
 
Vrsta živine Število živali Povprečni letni stalež 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
6. DELOVNA SILA OB PREDLOŽITVI PROGRAMA 
  
 
Oseba 

Odnos do 
nosilca 

dejavnosti 

Letnica 
rojstva 

Status/ 
aktivnost* 

(s šifro  
1–8) 

Kmetijski 
zavarova- 

nec DA/NE

Število 
PDM pred 
pridobitvijo 
koncesije 

Število 
PDM po 
pridobitvi 

koncesije**
 Nosilec       
       
       
       
       
Skupaj / / / /   
 
*Status/aktivnost: 1 – kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 2 – oseba v aktivni 
življenjski dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti (1 PDM); 3 
– stalno najeta delovna sila (1 PDM); 4 –upokojenec (0,5 PDM); 5 – redno zaposlen izven 
kmetije (0,5 PDM); 6 – dijak ali študent (0,2 PDM); 7 – drugo-občasno najeta delovna sila, 
ipd (0,5 PDM).  
**pri izračunu PDM po pridobitvi koncesije se sešteje število PDM pred pridobitvijo koncesije 
in PDM za največjo možno površino gozdov, ki se lahko pridobi s koncesijo (ta površina je 
200 ha zmanjšana za št. ha v lasti). Za izračun PDM se upošteva 0,41 PDM za 100 ha 
gozda. 

 

 

 

7. PRIHODEK IZ DEJAVNOSTI NA KMETIJI  
 
Dejavnost Ocena prihodka  v obdobju zadnjih petih let (%) 
Kmetijstvo  
Gozdarstvo  
Dopolnilna dejavnost  
SKUPAJ  
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8. POVPREČNI OBSEG OPRAVLJENIH DEL V GOZDU V OBDOBJU ZADNJIH PETIH LET 
 

Obseg opravljenih del Dela 
Lastno delo (znotraj 
kmetijskega 
gospodarstva) 

Najeta delovna sila 

Sečnja (m3)   
Spravilo (m3)   
Prevoz (m3)   
Gojitvena dela (dnine)   
Varstvena dela (dnine)   
Gradnja in vzdrževanje gozdnih 
prometnic (m): 

- gradnja vlak 
- vzdrževanje vlak 
- gradnja cest 
- vzdrževanje cest 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
9. Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni ter za to prevzemam materialno 
in odškodninsko odgovornost. 
 
 
 
 
10. Datum in podpis: 




