REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«

VZOREC

T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
k javnemu razpisu
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2015
za podukrep M06.1
Sklop A vlagatelj je zaposlen na kmetiji oz. je zaposlitev
predvidel v poslovnem načrtu .
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1. PRIJAVNI OBRAZEC S POSLOVNIM NAČRTOM ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA
ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE
Ime in priimek prevzemnika:_________________________________________________________
Datum lastniškega prevzema kmetije:_________________________________________________
Kot datum lastniškega prevzema kmetije, se šteje datum vpisa v zemljiško knjigo.
Datum prvega vpisa vlagatelja kot nosilca KMGMID-a v RKG: ____________________________

VZOREC

Kot datum prvega vpisa vlagatelja kot nosilca KMGMID-a v RKG se šteje datum vpisa kot nosilca za
katerikoli KMGMID.

Spodaj podpisani prevzemnik izjavljam, da:

1. uveljavljam zahtevo za plačilo za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete,
2. prilagam vse zahtevane priloge, dokazila in izjave,
3. sem seznanjen z vsebino tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter z njima
soglašam v celoti brez kakršnihkoli zadržkov,
4. sem seznanjen z vsemi pogoji za izvedbo tega javnega razpisa in sankcijami, ki sledijo ob
neupoštevanju le-teh,
5. jamčim, da so vsi podatki, navedeni v tem prijavnem obrazcu in razpisni dokumentaciji
resnični in točni,
6. izjavljam, da sem seznanjen z vsemi sankcijami, ki me doletijo z navedbo neresničnih
podatkov v tem prijavnem obrazcu in razpisni dokumentaciji,
7. jamčim, da bom hranil datumsko urejeno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
8. sem seznanjen s tem, da podatke, navedene v tem javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji, lahko uporabljajo MKGP, ARSKTRP, IRSKGH, ZPIZ, GURS in DURS, za
raziskovalne namene in SURS za potrebe statistike in da bodo z osebnimi podatki iz tega
obrazca ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/2007, v nadaljnjem besedilu ZVOP–1-UPB1) in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov,
9. izjavljam, da bo pooblaščenim delavcem ARSKTRP in pooblaščenim osebam organov
Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom omogočen
dostop do dokumentacije in vpogled vanjo, kontrola dejanskega stanja, kontrola vlog
oziroma zahtevkov na kraju samem, v okviru katerih se lahko preverja tudi druge
specifične pogoje za dodelitev pomoči.
10. s podpisom na tej izjavi izrecno dovoljujem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja vpogled v
osebne podatke zaradi preverjanja mojih navedb.
Morebitne pripombe prevzemnika:

v/na_____________________________________ dne,

_________________________________

Podpis prevzemnika:_________________________________________________________
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1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU IN KMETIJI
NOVAKOVO

KMG_MID:

100888888

Naslov:

NOVAKOV DOL, 36 , NOVAKOV DOL, 9999, ŠMARTNO

Občina KMG:

LAŠKO

Statistična regija KMG:

SAVINJSKA

Status vlagatelja:

VZOREC

Naziv KMG:

Nosilec KMG (ime in priimek):

NOVAK JANEZ

Davčna številka nosilca KMG:

99999999

Transakcijski račun:

Št. TRR: SI56 XXX XXXX XXXX XXX

Pri banki:
Zavezanec za DDV:

Ne

Spol nosilca:

Moški

EMŠO nosilca:

1234567890123

Nosilec KMG je kmetijski zavarovanec:

Ne

Delovne izkušnje vlagatelja na kmetiji (št.
mesecev):
Da

Certifikat NPK:
Davčna št. nosilca knjigovodstva:
Naslov nosilca KMG:

NOVAKOV DOL 36 , 9999 ŠMARTNO, NOVAKOV DOL

Občina nosilca KMG:

LAŠKO

Statistična regija nosilca KMG:

SAVINJSKA

Telefon*:

99 9999-999

GSM:
Telefaks:
E-pošta:
Starost na dan odaje vloge:

55

Upravičenec EIP:

Da

Dokazilo o delovnih izkušnjah:

Ukrepi KOPOP:
Vključitev v sheme kakovosti:
Vina z zaščitenim poreklom:

NE

8623:1:2:40:5876

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

FADN:
Število točk iz 2.osi:

173

Datum prevzema kmetije:

Datum prvega vpisa vlagatelja kot
01.07.1997
nosilca v RKG

VZOREC

Datum vpisa vlagatelja kot nosilca
16.03.2001
prevzetega KMGMID-a:

* Podatek označen z * ni obvezen. Namenjen je lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona

2. VRSTA PRIDELAVE NA KMETIJI

Prevladujoča vrsta pridelave
na kmetiji:

3. NAČRT RAZVOJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI
3.1. Priloženi dokumenti
3.3. Utemeljitev načrta razvoja kmetijske dejavnosti
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3.4. Stroški za naložbene razvojne cilje

Splošni stroški

Vrsta naložbe*

Vrednost z
DDV

Vrednost
brez DDV

VZOREC

SKUPAJ

8623:1:4:40:5876

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

4. RAZVOJNI CILJI
4. 1 Avtomatsko

enota mere

Št. čebeljih družin
Površina objektov za rejo živali (m2)

Oprema za predelavo
Oprema za živinorejo
Nakup, najem kmetijskih zemljišč

Povečanje prihodka iz kmet. dejavnosti na kmetiji (%)
Uvedba ali posodobitev kmet. mehanizacije ter striojne in transportne
opreme

Razlika

0.0

0.0

0.0

GVŽ

Ne

0.0

0.0

0.0 %

eb. družina

Ne

0.0

0.0

0.0 %

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 %

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 %

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

ha

Ne

11.73

11.73

Ne

0.0

0.0

0.0

EUR

Ne

0.0

0.0

0.0 %

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

Ne

0.0

0.0

0.0

POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE

Po naložbi

VZOREC

Površina objektov za rastlinsko pridelavo (m2)
Oprema za rastlinsko proizvodnjo

Pred naložbo

Ne

POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNJE
Št. GVŽ

Je Izbran

0.0 %
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enota mere
Št. GVŽ
Št. čebeljih družin
Nakup, najem kmetijskih zemljišč

Trženje preko zadruge
Drugo trženje

Pred naložbo

Po naložbi

Ne

0.0

0.0

0.0 GVŽ

eb. družina

Ne

0.0

0.0

0.0 %

ha

Ne

11.73

11.73

0.0 %

Ne

0.0

0.0

0.0

EUR

Ne

0.0

0.0

0.0 EUR

EUR

Ne

0.0

0.0

0.0 %

EUR

Ne

0.0

0.0

0.0 %

Ne

0.0

0.0

0.0

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

Ne

0.0

0.0

0.0

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 %

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

VZOREC

PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA INOVACIJE
Povečanje vrst tržnih proizvodov (št. vrst tržnih proizvodov)

Uvedba ali posodobitev informacijske tehnologije (IKT) za potrebe KMG
PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE
Uvedba ali posodobitev hlevov za ekološko kmetijstvo (prosta reja, ureditev
izpustov, ....)
Uvedba ali posodobitev special. kmet. mehanizac. za mehansko zatiranje
plevelov in škodljivih organizmov
Uvedba ali posodobitev special. kmet. mehanizac. za zmanjšanje zanosa
in razkuževanje semena
Uvedba ali posodobitev special. kmet. mehanizac. in strojne opreme za
ekološko kmetijstvo
Uvedba ali posodobitev specialne kmet. mehanizac. za kmetovanje na
strmih terenih

Razlika

GVŽ

TRŽENJE KMET. PROIZVODOV (prodajne poti)
Neposredno trženje

Je Izbran
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enota mere

Je Izbran

Pred naložbo

Po naložbi

Razlika

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 m2

Zaščita kmet. zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 m2

Uvedba in povečanje rabe obnovljivih virov energije (sončne, vetrne,
hidroelektrarne, lesna biomasa, ...)
Posodobitev opreme, namenjene učinkoviti rabi energije (boljša izraba
obstoječih virov)
Posodobitev objektov, namenjenih učinkoviti rabi energije (boljša izraba
obstoječih virov)
Uvedba ali posodobitev kmet. mehaniz. in strojne opreme namenjene
manjši porabi mineralnih gnojil
Uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme
namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev
Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmet. gospodarstva:
zbiranje meteorne vode
Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmet. gospodarstva:
ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav
PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA PODNEBNE
SPREMEMBE

KW

Ne

0.0

0.0

0.0 KW

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

število objektov Ne

0.0

0.0

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 število
objektov
0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

m3

Ne

0.0

0.0

0.0 m3

Ne

0.0

0.0

0.0

Ne

0.0

0.0

0.0

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 m2

KW

Ne

0.0

0.0

0.0 KW

ha

Ne

0.0

0.0

0.0 ha

m2

Ne

0.0

0.0

0.0 m2

ha

Ne

0.0

0.0

0.0 ha

Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oz. gojene divjadi

VZOREC

Rastlinjaki
Oprema za rastlinjake
Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme
Uvedba ali posodobitev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč
s sajenjem sort, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo, sušo
Uvedba ali posodobitev mrež proti toči
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enota mere
PRILAGODITEV NA OBSTOJEČE STANDARDE UNIJE IZ x ČLENA
UREDBE, če je prilagoditev izvedena v roku 24 mesecev od vzpostavitve
kmetije
Uvedba ali posodobitev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
Uvedba ali posodobitev specialne kmet. mehanizacije za racionalno rabo
dušika
Uvedba ali posodobitev specialne opreme za živinske izločke
Prilagoditev dela za povečanje varnosti pri delu

4.2 Ročno

Pred naložbo

Po naložbi
0.0

0.0

0.0

m3

Ne

0.0

0.0

0.0 m3

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

kos

Ne

0.0

0.0

0.0 kos

VZOREC

PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA
INOVACIJE
Vključitev v pod ukrep M01.1
Udeležba v mednarodni izmenjavi
Vključitev v izvajanje kolektivne naložbe
Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi
skupinami

Razlika

Ne

enota mere

Vključitev v članstvo zadruge

Je Izbran

Pred naložbo

Po naložbi

Razlika

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null
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enota mere

Pred naložbo

Po naložbi

Razlika

SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV
Vključitev v skupino ali organizacijo proizvajalcev
Uvedba ali posodobitev informacijsko komunikacijske
tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva
Vključitev v pod ukrep M01.2
Vključitev v sheme kakovosti hrane
Vključitev v ukrep ekološko kmetovanje
Druga vrsta usposabljanja ali izobraževanja
Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

0.0

null

VZOREC

USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Vključitev v izobraževanje za pridobitev certifikata NPK
področja kmetijstva ali kmetijstvu sorodnega področja

5. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI

Vrsta zemljišča v dejanski rabi vlagatelja
1100 - njiva
1150 - njiva za rejo polžev

Ob oddaji
vloge (ha)

Ob oddaji
vloge
NUP_AREA

Po naložbi
(ha)

Koeficient

0,0437

0,0437

0,0437

1,00

Primerljiva kmet.
Primerljiva kmet.
zemljišča po naložbi (ha)
zemljišča (ha)
0,0437

0,0437

1,00
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Ob oddaji
vloge (ha)

Vrsta zemljišča v dejanski rabi vlagatelja

Ob oddaji
vloge
NUP_AREA

Po naložbi
(ha)

Koeficient

1160 - hmeljišče

4,00

1161 - hmeljišče v premeni

4,00

1170 - jagode na njivi

1,00

1180 - trajne rastline na njivskih površinah

4,00

1181 - trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh

4,00

1190 - rastlinjak
1191 - rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh
1192 - rastlinjaki s sadnimi rastlinami
1211 - vinograd
1212 - matičnjak
1221 - intenzivni sadovnjak

Primerljiva kmet.
Primerljiva kmet.
zemljišča po naložbi (ha)
zemljišča (ha)

10,00

VZOREC

1222 - ekstenzivni sadovnjak

10,00
10,00
4,00
4,00
4,00

0,6844

0,3422

0,6844

0,50

1230 - oljčnik

4,00

1240 - ostali trajni nasadi

4,00

1300 - trajni travnik

22,6892

11,3446

22,6892

0,50

1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi

0,50

1420 - plantaža gozdnega drevja

0,12

1610 - kmetijsko zemljišče v pripravi

1,00

0,3422

0,3422

11,3446

11,3446
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Vrsta zemljišča v dejanski rabi vlagatelja
SKUPAJ KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA:
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi:
OMD: 100,0000

VVO1: 0,0000

HGO: 100,0000

GVP: 0,0000

Ob oddaji
vloge (ha)

Ob oddaji
vloge
NUP_AREA

Po naložbi
(ha)

23,42

11,73

0,00

Koeficient

Primerljiva kmet.
Primerljiva kmet.
zemljišča po naložbi (ha)
zemljišča (ha)
11,73

11,73

11,73 ha
TNP: 0,0000
Natura

Regijski in krajinski
0,0000

Ostala

0,0000

0,0000

VZOREC
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6. STALEŽ ŽIVALI
6.1. Živali
PRED NALOŽBO

Vrsta živine

Število živali
ob oddaji
zbirne vloge

Število
turnusov

Število dni
Koeficient
vseh
GVŽ
turnusov

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI
Število
GVŽ

Število
živali po
naložbi

Število
turnusov

Število dni
vseh
turnusov

Koeficient
GVŽ

Število
GVŽ

Povprečni letni stalež
živali

SKUPAJ
* Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo

* Upošteva se podatke ob oddaji vloge

VZOREC

6.2. Število čebeljih družin

6.3. Čebelnjaki

PRED NALOŽBO
(A)*

PLANIRANO STANJE
PO NALOŽBI (B)**

PREDMET PODPORE
(B - A)***

Proizvodne (gospodarne)

0

0,00

AŽ panji

0

0,00

Nakladalni panji

0

0,00

Stacionarni čebelnjaki
Premični čebelnjaki
(kontejnerji)

0

0,00

0

0,00

MID ČEBELNJAKA

Število čebeljih družin
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7.NASADI
7.1 Trajni nasadi
7.1.1 Po GERK-ih
PRED NALOŽBO**

GERK_PID
trajnega
nasada*

Sadna vrsta

SKUPAJ

PO NALOŽBI***

PREDMET PODPORE****

Bruto
Bruto
površina
Mreže proti
površina
Mreže proti
Bruto površina Mreže proti Namak. (m2)
Namakanje
Namakanje
trajnega
toči (m2)
trajnega
toči (m2) (E)
trajnega nasada
toči (m2)
(F - C)
(m2) (C)
(m2) (F)
nasada (m2)
(B)
nasada (m2)
(m2) (D - A)
(E - B)
(A)
(D)

VZOREC
null

*Površina GERK_PID je enaka bruto površini nasada
** Upošteva se podatke pred izvedbo naložbe, če je ta predmet podpore po javnem razpisu.
*** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo, ne glede na to, ali je trajni nasad predmet podpore v okviru te vloge.
****Navedemo obseg naložbe, ki je razlika stanja po in pred naložbo, če je trajni nasad predmet podpore v okviru te vloge.
7.1.2 Po sortah - ob oddaji vloge
GERK_PID
trajnega
nasada

Sistem sajenja
(N)

Neto
površina
(m2)
(PN)

Vzgojna oblika

Sistem sajenja
(N)

Neto
površina
(m2)
(PN)

Vzgojna oblika

Razdalja sajenja (m)
Sorta

Leto
sajenja

Število
sadik

Leto
sajenja

Število
sadik

Medvrstna
(A)

V vrsti
(B)

Medvrstna v bloku
(C)

7.1.3 Po sortah - po oddaji vloge
GERK_PID
trajnega
nasada

Razdalja sajenja (m)
Sorta

Medvrstna
(A)

V vrsti
(B)

Medvrstna v bloku
(C)
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7.2. HMELJIŠČA
7.2.1. Po GERK-ih
GERK_PID

Sadna vrsta

Bruto površina
nasada (m2) (A)

Namakanje
(m2) (C)

SKUPAJ

7.2.2. Po sortah - ob oddaji

GERK_PID

Sorta

VZOREC
Leto
sajenja

Oznaka
(H1, H2)

Razdalja sajenja (m)
Število Število
sadik
vrst Medvrstna V vrsti
(A)
(B)

Leto
sajenja

Oznaka
(H1, H2)

Razdalja sajenja (m)
Število Število
sadik
vrst Medvrstna V vrsti
(A)
(B)

Kategorija

Neto
površina
(m2)
(PN)

Leto
izgradnje
žičnice

Kategorija

Neto
površina
(m2)
(PN)

Leto
izgradnje
žičnice

SKUPAJ

7.2.3. Po sortah - po oddaji

GERK_PID

Sorta

SKUPAJ
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8.NAMAKANJE

8.1. Namakana kmetijska zemljišča

Raba zemljišč

Površina ob prijavi (ha)

Površina ob zaključku (ha)

SKUPAJ

VZOREC

8.2. Namakalni sistemi
8.2.1 Poraba vode za namakanje za državne in zasebne namakalne sisteme

Pred naložbo (A)

Raba zemljišč

Površina
(ha) (A1)

(A2) Poraba vode za
namakanje na ha (m3)

Planirano stanje
po naložbi (B)

Površina
(ha) (B1)

(B2) Poraba vode za
namakanje na ha (m3)

Predmet podpore (B - A)

Površina (ha)
(B1 - A1)

Poraba vode za namakanje
na ha (m3) (B2 - A2)

SKUPAJ

8.2.2. Namakalna infrastruktura za potrebe namakalnih sistemov v zasebni lasti

8623:1:15:40:5876
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Planirano stanje
po naložbi (B)**

Pred naložbo (A)*

Potreba po vodi za namakanje

Leto
izgradnje /
nakupa

Površina (ha) namakalnega
sistema oz. kapaciteta
vodnega vira oz. opreme
(m3, l/s)

Enota mere

Leto
izgradnje /
nakupa

Predmet podpore
(B - A)***

Površina (ha) namakalnega Površina (ha) namakalnega
sistema oz. kapaciteta
sistema oz. kapaciteta
vodnega vira oz. opreme
vodnega vira oz. opreme
(m3, l/s)
(m3, l/s)

SKUPAJ
* Upošteva se podatke pred izvedbo naložbe, če je ta predmet podpore po javnem razpisu
** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo, ne glede na to, ali je naložba v namakalno infrastrukturo predmet podpore v
okviru te vloge
*** Navedemo obseg naložbe, ki je razlika stanja po in pred naložbo, če je naložba v namakalno infrastrukturo predmet podpore v okviru te vloge

VZOREC

8623:1:16:40:5876
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9. VREDNOST PROIZVODNJE IN IZRAČUN BRUTO DODANE VREDNOSTI (BDV)
9.1. Vrednost tržne proizvodnje v zaključenem letu pred letom oddaje vloge na javni razpis, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz naslova ukrepov
kmetijske politike po sistemu PRIHODKA.

Vrsta proizvodov in storitev

Neposredna in izravnalna plačila

0 Enota
mere

kos

2 Povprečni
3 Skupna količina
6 Skupaj spremenljivi
1 Obseg
7 Prodajne poti
pridelek (kg/ha, pridelka / storitve - 4 Cena na
5 Vrednost
stroški po
pridelave
in kmetijski proizvodi
mlečnost,
navedi enoto (1x2) enoto (EUR prihodka-EUR vrstah proizvodov in
(ha, število
iz Priloge 1 k Pogodbi
prirast)
/ enoto)
(3x4)
storitev
glav)
*
1,00

1,00

1,00

Kmetijstvo skupaj
DRUGO NEKMETIJSTVO
SKUPAJ (kmetijstvo, gozdarstvo
in dop. dejav.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VZOREC

a.) Ostali spremenljivi stroški: elektrika, voda, telefon, delovna obleka, pisarniški
material, članarina, ipd
b.) Najemnine za zemljišča
c.) Stroški najete delovne sile
d.) Plačane obresti za posojila, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost
BDV = pokritje po vrstah proizvodov skupaj - ostali stroški (a+b+c+d):

0,00 EUR

8623:1:17:40:5876
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10. DRUŽINSKI ČLANI VLAGATELJEVEGA GOSPODINJSTVA IN DELOVNA SILA NA KMETIJI
10.1 Družinski člani in delovna sila
Člani kmetije
Oseba

Odnos do nosilca
dejavnosti

Letnica
rojstva

Status / Aktivnost
s šifro *

Dokončana izobrazba ** (1 - 6)

Kmetijski
zavarovanec
DA/NE

NOVAK JANEZ

NOSILEC

1959

NE

NOVAK MARIJA

DRUŽINSKI ČLAN

1962

NE

NOVAK GREGOR

DRUŽINSKI ČLAN

1983

NE

NOVAK GAŠPER

DRUŽINSKI ČLAN

SKUPAJ

VZOREC
1994

Število PDM

NE

0,00

* Status/aktivnost za lastno delovno silo na kmetiji: 1 – kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 2 –druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (0,5 PDM); 3- osebe, ki so mlajše
od 15 let (0PDM).
** Dokončana izobrazba: 1- osnovnošolska, 2- poklicna, 3- srednješolska, 4- višja, 5- visoka, 6- univerzitetna ali več.
*** Kmetijska ali s kmetijstvom povezana dejavnost: agro-živilske, veterinarske, gozdarske, lesarske, vrtnarske smeri.

10.2. Zaposleni na kmetiji

10.3. Skupni obseg dela na kmetiji
Stanje zaposlenih Stanje PDM

Št. zaposlenih

0,00

0,00

Najeta sezonska delovna sila (št. ur)****
SKUPAJ

0,00

0,00
0,00

Skupni letni obseg dela lastne in
najete delovne sile na kmetiji

Stanje PDM

Lastna delovna sila

0,00

Najeta delovna sila

0,00

SKUPAJ

0,00
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11. GOSPODARSKA VITALNOST KMETIJE OB PREDLOŽITVI VLOGE
EUR/PDM oz. EUR/zaposlenega:

12. DINAMIKA ČRPANJA SREDSTEV
Datum predložitve zahtevka

Vrednost zahtevka v EUR

Vrsta dinamike

1. zahtevek

31.500,00

ZAHTEVEK

2. zahtevek

13.500,00

ZAHTEVEK

SKUPAJ

VZOREC
45.000,00
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13. KMETIJSKO GOSPODARSTVO
13.1. Zgradbe
PLANIRANO STANJE
PO NALOŽBI (B)**

PRED NALOŽBO (A)*

PREDMET PODPORE (B - A)

Stanje
Število stojišč
zmogljivosti
po kategorijah
Leto
Stanje
Število stojišč po
(neto
živali (velja
Zmogljivost (neto,
Vrsta zgradbe po šifrantu
Enota mere
izgradnje zmogljivosti (neto kategorijah živali
površina,
samo za
površina, volumen oz.
zgradb
oziroma površina, volumen
(velja samo za
volumen
objekte reje
kapaciteta)
obnove
oz. kapaciteta)
objekte reje živali)
oz. kapaciteta)
živali)

13.2. Obnovljivi viri energije (OVE)

VZOREC

PRED NALOŽBO (A)*
Tip OVE po šifrantu

Zmogljivost
naprave (v
kW)

Povprečna letna
količina energije za
potrebe KMG

Enota mere

Namen proizvodnje

Število stojišč po
kategorijah živali
(velja samo za
objekte reje živali)

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI

Razlika (B - A)

Zmogljivost
Povprečna letna
naprave (v kW) količina energije za
potrebe KMG

Povprečna letna
količina energije za
potrebe KMG

13.3. Energetska varčnost

Vrsta zgradbe po šifrantu
zgradb

PRED NALOŽBO (A)*

PLANIRANO STANJE PO NALOŽBI (B)**

Povprečna letna količina energije za potrebe
ogrevanja gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu, ki so predmet podpore (kWh)

Povprečna letna količina energije za potrebe
ogrevanja gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu, ki so predmet podpore (kWh)

INDEKS***
(A - B) / A * 100
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* Upošteva se podatke ob oddaji vloge, če je ta predmet podpore po javnem razpisu.
** Navedemo planirano stanje ob zaključku naložbe, ko vlagatelj predloži zadnji zahtevek za plačilo
*** Če je indeks nižji od 10% potem vlagatelj ni upravičen do višjih stroškov naložb iz naslova energetske varčnosti
13.4. Kmetijska mehanizacija in strojna oprema, ki so predmet
Navedite kmetijsko mehanizacijo in strojno opremo,
s katero razpolagate ob predložitvi vloge

Leto
izdelave

Zmogljivost obstoječega
stroja ali opreme (moč,
delovna širina, ...) (A)

Navedite kmetijsko mehanizacijo Zmogljivost novega stroja ali Izračun
in strojno opremo, ki je predmet
opreme (moč, delovna
(B / A * 100)
naložbe
širina, ...) (B)

VZOREC
8623:1:21:40:5876

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

VZOREC

T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

SEZNAM PRILOG K JAVNEMU RAZPISU ZA LETO 2015
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SEZNAM DOKAZIL (označite dokumente, ki ste jih priložili k vlogi na javni razpis s križcem)!
Zapor.
št.

SEZNAM DOKAZIL

X

OBVEZNA DOKAZILA
Potrdilo o stalnem prebivališču

2.

Dokazilo o lastniškem prevzemu kmetije

3.

Dokazilo o reji živali

4.

Izjava o najvišji pridobljeni izobrazbi

5.

Dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah

6.

Dokazilo o finančnem poslovanju

7.

Izjava o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (velja za sklop A)

8.

Poslovni načrt
NEOBVEZNA DOKAZILA

VZOREC

1.

9.

Fotokopije zemljiško knjižnih izpiskov in fotokopije lastninskih listov kmetije in sklepa o
vpisu v zemljiško knjigo

10.

Overjen izpisek iz zemljiške knjige-sklep o vpisu v ZK

11.

Dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (velja za sklop A)

12.

Dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi in usposobljenosti prevzemnika za opravljanje
kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti

K vlogi na javni razpis morate obvezno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je navedena v seznamu obveznih
dokazil. Dokumentacijo z oznako »neobvezno« je zaradi hitrejše obravnave, priporočljivo priložiti k vlogi na
javni razpis. V primeru, da dokumentacije pod oznako »neobvezno« ne boste priložili, je vloga na javni razpis kljub
temu popolna, potrebno dokumentacijo pa bo pridobila ARSKTRP sama.
Priloženi obrazci se izpolnijo s čitljivimi tiskanimi črkami, podpišejo in skupaj z ostalimi prilogami in izjavami priložijo v
vrstnem redu, kot je naveden v prijavnem obrazcu.
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DOKAZILO št. 1.
POTRDILO O STALNEM PREBIVALIŠČU
Prevzemnik priloži:
-

originalno potrdilo o stalnem prebivališču.

VZOREC

Potrdilo mora biti izdano s strani Upravne enote.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

Stran 3 od 18
8623:1:24:40:5876

DOKAZILO št. 2
DOKAZILO O LASTNIŠKEM PREVZEMU KMETIJE


obvezno priloži prevzemnik

1. Prevzemnik prilaga (obkroži):
notarsko overjeno izročilno pogodbo
notarsko overjeno darilno pogodbo
notarsko overjeno pogodbo o preužitku
pravnomočen sklep o dedovanju
notarsko pogodbo o dosmrtnem preživljanju s priloženo smrtovnico
notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo

Fotokopija mora biti overjena pri notarju.

VZOREC

-

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

Stran 4 od 18
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DOKAZILO št. 3
DOKAZILO O ŽIVALIH V REJI



pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti, če gre za govedo
za govedo neobvezno priloži prevzemnik, za vse druge vrste živali pa prevzemnik obvezno priloži
ustrezna dokazila o živalih v reji

.

VZOREC

V kolikor prevzemnik vstopa v ukrep na podlagi prenosa živali priloži potrdilo iz registra imetnikov živali,
da je najkasneje na dan oddaje vloge na ta javni razpis, kot imetnik živali vpisan v register imetnikov
živali.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

Stran 5 od 18
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DOKAZILO št. 4
IZJAVA O NAJVIŠJI PRIDOBLJENI IZOBRAZBI
Podpisani:
ime in priimek:
__________________________________________________________________________

VZOREC

EMŠO:______________________________________________________________________________
naslov:
____________________________________________________________________________________
KMG MID:
____________________________________________________________________________________
izjavljam, da sem dne:
____________________________________________________________________________________
pridobil naziv:
__________________________________________________________________________
ki mi je bil dodeljen na podlagi dokumenta
št.:_________________________________________________
izdanega s strani (naziv izobraževalne ustanove):
_____________________________________________________

V skladu z razpisnimi pogoji, ker nimam izobrazbe s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih
dejavnosti, izjavljam, da imam tudi pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni
zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti.

DA

NE

(V primerih, ko je odgovor DA, upravičenec izpolni podatke v nadaljevanju:)
Št. certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije:__________________________
Datum izdaje certifikata:___________________________________________
Pridobljen naziv:_________________________________________________
Izdajatelj certifikata: ____________________________________________

Kraj in datum:

Podpis upravičenca:

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

Stran 6 od 18
8623:1:27:40:5876

DOKAZILO št. 5

DOKAZILO O PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH

VZOREC

Pridobljene delovne izkušnje lahko upravičenec uveljavlja na podlagi:
- izjave o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali
- izjave o pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali
- izjave o dokazovanju pridobljenih delovnih izkušenj na podlagi vpisa v register kmetijskih
gospodarstev

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

Stran 7 od 18
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IZJAVA O PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU
Podpisani PRENOSNIK, nosilec ali namestnik nosilca ali zakonski ali izvenzakonski partner
PRENOSNIKA, nosilca ali solastnik kmetije, ki ni prevzemnik po tem javnem razpisu (ustrezno
podčrtaj status):
ime in priimek:
__________________________________________________________________________

VZOREC

EMŠO:____________________________________________________________________
naslov:
__________________________________________________________________________
KMG MID:
__________________________________________________________________________
izjavljam, da je prevzemnik:

ime in priimek:
__________________________________________________________________________
EMŠO:____________________________________________________________________
naslov:
__________________________________________________________________________
pridobil:

-

3 leta izkušenj z delom na moji kmetiji

Prevzemnik doda obrazložitev, na kateri kmetiji in kako je pridobil potrebne izkušnje s potrditvijo
(podpisom) kmeta (nosilca ali namestnika nosilca ali zakonskega ali izvenzakonskega partnerja nosilca
ali solastnika) kmetije, na kateri je te izkušnje pridobil :

Kraj in datum:

Podpis nosilca ali namestnika nosilca ali
zakonskega ali izvenzakonskega
partnerja nosilca ali solastnika kmetije, ki
ni prevzemnik po tem javnem razpisu:

Kraj in datum:

Podpis prevzemnika:

V kolikor izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah upravičenca iz kmetijske dejavnosti podpiše upravičenec
po tem javnem razpisu, ali njegov zakonski oz. zunajzakonski partner je ta izjava neveljavna.

Stran 8 od 18
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IZJAVA O PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH NA PODLAGI POKOJNINSKE IN INVALIDSKE
ZAVAROVALNE DOBE IZ NASLOVA OPRAVLJANJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Podpisani:
ime in priimek:
__________________________________________________________________________
naslov:
EMŠO:________________________________________________________________________

VZOREC

KMG MID:
__________________________________________________________________________
izjavljam, da sem bil v obdobju od: _______________ do: ______________________
zavarovan iz opravljanja kmetijske dejavnosti na kmetiji KMG MID:_______________________
katere nosilec je bil:

ime in priimek:
__________________________________________________________________________
naslov:
__________________________________________________________________________
in pridobil:

-

3 leta delovnih izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti

Kraj in datum:

Podpis upravičenca:

Stran 9 od 18
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IZJAVA O DOKAZOVANJU PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH NA PODLAGI VPISA V
REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Podpisani:
ime in priimek:
__________________________________________________________________________
EMŠO:____________________________________________________________________

VZOREC

naslov:
__________________________________________________________________________
KMG MID:
__________________________________________________________________________
izjavljam, da uveljavljam pridobljene delovne izkušnje na podlagi članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na
podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev.

Kraj in datum:

Podpis upravičenca:

Stran 10 od 18
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DOKAZILO št. 6
DOKAZILO O FINANČNEM POSLOVANJU

-

Dokazilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah upravičenca

-

VZOREC

Prevzemnik obvezno priloži potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah. Iz potrdila mora biti
razvidno, da ima prevzemnik plačane vse davke in druge obvezne dajatve. Priloži se potrdilo Finančne
uprave Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni na dan oddaje vloge na ta javni razpis.

Dokazilo da vlagatelj ni v osebnem stečaju

Prevzemnik obvezno priloži potrdilo pristojnega sodišča, da ni v osebnem stečajnem postopku. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 (trideset) dni na dan oddaje vloge na ta javni razpis.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

Stran 11 od 18
8623:1:32:40:5876

DOKAZILO št. 7
IZJAVA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Podpisani:
ime in priimek:
__________________________________________________________________________
EMŠO:____________________________________________________________________

VZOREC

naslov:
__________________________________________________________________________
KMG MID:
__________________________________________________________________________
Obvezno zdravstveno zavarovanje se upošteva na podlagah 051, 052 (kmetje, člani njihovih
gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni
poklic iz 7. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 –
ZUJF-C) in 13. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012,
39/13, 99/13-SVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZVJF-B, 95/14-ZUJF-C in 47/15
– ZZSDT). Upošteva se tudi zavarovanje na zavarovalnih podlagah 007 (kmetje ali člani kmečkega
gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovancev povezavi s podlago
064 ali 065):
Izjavljam, da (obkroži):
-

sem zaposlen na kmetiji

-

načrtujem zaposlitev na kmetiji in je to eden od mejnikov v poslovnem načrtu

Zavarovanje na podlagi:
(obkroži)
a) zavarovalna podlaga 51: kmetje (nosilci kmetijskega gospodarstva), ki so
pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
b) zavarovalna podlaga 52: člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko
in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni
poklic ali
c) zavarovalna podlaga 007(v povezavi s podlago 64 ali 65): kmetje ali člani kmečkega
gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
povezavi s podlago 64 ali 65.
Datum:

Podpis upravičenca:

Upravičenec, ki vstopi v podukrep 6.1 zavarovan iz kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu opredeli, da se bo
zavaroval v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev, mora ostati zavarovan neprekinjeno še
najmanj do izplačila drugega obroka. V primeru, da predčasno prekine zavarovanja iz kmetijske dejavnosti, mora
vrniti vsa že izplačana sredstva za ta namen.

DOKAZILO št. 8
POSLOVNI NAČRT
V poslovni načrt upravičenec vpiše:
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-

izhodiščno stanje kmetije,

-

mejnike in cilje iz osmega odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete, ki so ključni za razvoj kmetije,

-

opis dejavnosti vključno s tistimi, povezanimi z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov, ki se
zahtevajo za razvoj dejavnosti kmetije, kot so naložbe, usposabljanje, svetovanje, ali druga
dejavnost. Mejniki in cilji se lahko glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih
končni proizvod je kmetijski proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z
dne 26. 10. 2012, str. 47). Če se mejniki in cilji nanašajo na naložbe, se morajo te izvesti na območju
Republike Slovenije. Če se mejniki in cilji nanašajo na naložbe, mora upravičenec v poslovnem
načrtu opredeliti višino sredstev za pokritje teh ciljev. Poslovni načrt ne sme vključevati naložb v
nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
razen če gre za agromelioracijo na komasacijskem območju.

VZOREC

1. Skladno s 1. točko pod a osmega odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete so obvezni mejniki
naslednji:
-

vzpostavitev knjigovodstva,

-

zaposlitev, če je načrtovana,

-

izpolnitev pogoja aktivnega kmeta iz 1. točke 2. člena uredbe za mlade kmete.
2. Skladno s 1. točko pod b osmega odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete so obvezni cilji
naslednji:

-

ki prispevajo h gospodarskemu razvoju kmetije: povečanje obsega proizvodnje ali povečanje
konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,

-

ki prispevajo k doseganju horizontalnega cilja: inovacije, varstvo okolja ali blažitev podnebnih
sprememb.
3. Skladno z 2. točko pod a osmega odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete je neobvezni
mejnik prilagoditev standardom Evropske unije, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo in
varstvo pri delu v skladu s petim odstavkom 17. člena Uredbe 1305/2013/EU.
4. Skladno z 2. točko pod b osmega odstavka 6. člena uredbe za mlade kmete so neobvezni cilji:

- ohranitev obsega proizvodnje,
- trženje kmetijskih proizvodov,

- prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije kot drugi horizontalni cilj,
- prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje kot drugi horizontalni cilj,
- prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe kot drugi horizontalni cilj,
- sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov,
- vključitev v izobraževanje.

POMEMBNO: Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti izpolnitev vseh obveznih mejnikov,
najmanj enega od obveznih ciljev iz vsake alineje 2. točke in najmanj enega od neobveznih ciljev iz 4.
točke. Rok za izvedbo aktivnosti iz poslovnega načrta 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev. Obvezni sestavni del poslovnega načrta je tudi seznam obstoječe mehanizacije in
opreme na kmetiji na dan oddaje vloge na javni razpis.
OPOZORILO: V kolikor upravičenec prispeva k doseganju horizontalnega cilja podnebne
spremembe s sajenjem sort rastlin, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo in sušo, mora kot
dokazilo obvezno shraniti deklaracijo in račun za semena oziroma sadike, kar priloži tudi k
zahtevku za izplačilo drugega obroka.
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

SEZNAM OBSTOJEČE MEHANIZACIJE IN OPREME NA KMETIJI NA DAN ODDAJE VLOGE NA
JAVNI RAZPIS:
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(po potrebi dodaj vrstice)

Leto izdelave

Serijska številka

VZOREC

Vrsta-tip mehanizacije/opreme

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

DOKAZILO št. 9
FOTOKOPIJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH IZPISKOV KMETIJE IN FOTOKOPIJE LASTNINSKIH LISTOV
KMETIJE


pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti
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neobvezno priloži prevzemnik

VZOREC

Prevzemnik neobvezno priloži fotokopije zemljiškoknjižnih izpiskov in fotokopije lastninskih listov kmetije
oziroma zbirnih podatkov o nepremičninah.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

DOKAZILO št. 10
SKLEP O VPISU LASTNINE V ZEMLJIŠKO KNJIGO



pridobi ARSKTRP po uradni dolžnosti
neobvezno priloži prevzemnik
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Vlagatelj mora priložiti sklep o vpisu lastnine v zemljiško knjigo izdan s strani pristojnega sodišča.

VZOREC

Kot datum vpisa v zemljiško knjigo se šteje datum predloga v zemljiško knjigo, vendar šele po tem, ko je
o predlogu sodnik pravnomočno odločil, da se vpis posamezne parcele v zemljiško knjigo lahko izvede!!!

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

DOKAZILO št. 11
DOKAZILO O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
Prevzemnik priloži potrdilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Iz potrdila mora biti razvidno, da
je prevzemnik pokojninsko in invalidsko zavarovan najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis na
podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Obvezno zdravstveno zavarovanje se upošteva na podlagah
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051, 052 (kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic iz 7. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08,
62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) in 13. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/13, 99/13-SVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 44/14-ORZPIZ206, 85/14ZVJF-B, 95/14-ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT). Upošteva se tudi zavarovanje na zavarovalnih podlagah 007
(kmetje ali člani kmečkega gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko
zavarovancev povezavi s podlago 064 ali 065):
zavarovalna podlaga 51: kmetje (nosilci kmetijskega gospodarstva), ki so
pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic ali
b) zavarovalna podlaga 52: člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninskoinvalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot
edini ali glavni poklic ali
c) zavarovalna podlaga 007(v povezavi s podlago 64 ali 65): kmetje ali člani
kmečkega gospodarstva, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v povezavi s podlago 64 ali 65.

VZOREC

a)

Priloži se potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda za zdravstveno
zavarovanje.
Upravičenec, ki vstopi v podukrep 6.1 zavarovan iz kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu opredeli, da se bo
zavaroval v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev, mora ostati zavarovan neprekinjeno še
najmanj do izplačila drugega obroka. V primeru, da predčasno prekine zavarovanja iz kmetijske dejavnosti, mora
vrniti vsa že izplačana sredstva za ta namen.

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!

DOKAZILO št.12
DOKAZILO O NAJVIŠJI DOSEŽENI IZOBRAZBI IN USPOSOBLJENOSTI PREVZEMNIKA ZA
OPRAVLJANJE KMETIJSKE ALI S KMETIJSTVOM POVEZANE DEJAVNOSTI
Kot dokazilo o ustrezni izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkušnjah prevzemnika iz opravljanja
kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti priložite naslednje dokumente:
overjeno fotokopijo dokumenta o najvišji doseženi izobrazbi. Upravičenec priloži:
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-

overjeno fotokopijo spričevala o uspešno zaključeni šoli najmanj nižje poklicne (3. raven) izobrazbe s
področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in/ali
overjeno fotokopijo spričevala o uspešno poklicni šoli (4. raven) s pridobljenim nazivom in/ali
overjeno fotokopijo spričevala o uspešno zaključeni srednji šoli (5. raven) s pridobljenim nazivom
in/ali
overjeno fotokopijo diplome o uspešno pridobljenem nazivu 6. ali 7. ravni izobrazbe in/ali
overjeno fotokopijo dokazila o pridobljenem nazivu magister oz. doktor in/ali
overjeno fotokopijo certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s
področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (velja za upravičence, ki nimajo izobrazbe
s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti).

VZOREC

-

Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!
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