
 1 

MID kmetije:_______________________                                                    Šifra kmetije:___________________ 

 
Knjigovodstvo na kmetiji 

POPISNI LIST 
za kmetije v knjigovodstvu - za leto 2020 – 2021 

(stare kmetije)  
 
 
 

1. Osnovni podatki o kmetiji (izpolni ali obkroži)      

Ime in priimek nosilca kmet. gosp.: _______________________________________________________________ 

Naslov:_____________________________________________________________________________________ 

Poštna številka in pošta:________________________________________________________________________ 

Telefonska številka (mobi):______________________________________________________________________ 

E-mail (elektronska pošta):______________________________________________________________________ 

Občina:_____________________________________________________________________________________  

Želim, da komunicirate z mano po: 1 telefon    2 mail 

Izobrazba nosilca: 

 

Večji del kmetije leži na višini:  

 

Socioekonomski tip:   

                       
 
Kmetija je v sistemu DDV (osnovna kmetijska dejavnost):  
 

 

Na kmetiji se ukvarjajo z dodatno/dopolnilno dejavnostjo:    DA    NE 

Registrirane dopolnilne dejavnosti Sistem DDV Letni prejemki Letni izdatki 

  da   ne     

  da   ne     

  da   ne     

  da   ne     

  da   ne     
Popišejo se vse dodatne/dopolnilne dejavnosti ne glede na to, kdo na kmetiji jih opravlja. 

Dodatne/dopolnilne dejavnosti, vezane na gibanje morajo imeti izpolnjene tudi pridelke v gibanju pridelkov . 

Vrsta računovodstva za osnovno kmetijsko dejavnost v letu 2020: 

1 pavšalno po katastrskem dohodku 2 enostavno knjigovodstvo 

3 dvostavno knjigovodstvo 4 normirani odhodki 

1. nepopolna osnovnošolska 2. končana osnovnošolska 3. kmetijska poklicna, NPK 3. stopnje 4. druga poklicna

5. kmetijska srednješolska, NPK 5. stopnje 6. druga srednješolska 7. višja/visoka kmetijska 8. druga višja/visoka

1 do 300 m 

2 300 - 600 m 

3 nad 600 m 

1 čista kmetija 2 mešana kmetija 

3 dopolnilna kmetija 4 ostarela kmetija 

1 zavezanec za DDV 

2 pavšalist 

3 izven sistema DDV 
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Vrsta poslovodenja:   

1 družinska kmetija  2 partnerstvo 

3 profitna organizacija (d.o.o., s.p., d.d.)  4 neprofitna organizacija (društva, zavodi) 

Pravni status:             1 ni pravna oseba            2 pravna oseba 

Odgovornost nosilca:  1 polna 2 delna 

Območje z omejenimi dejavniki osnovna kmetijska dejavnost:  

 

Ekološka kmetija:  

*Sektor ekološke 

pridelave 

 

Tip kmetije :  10 poljedelstvo                              20 vrtnarstvo 

                      30 trajni nasadi                              45  govedoreja – mlečna reja 

                      46 govedoreja -   mesna reja                    47 govedoreja - mešana (mlečna in mesna ) reja 

                      48 ostala pašna živina                              50 prašičereja in perutnina 

                      61 mešana rastlina pridelava                   70 mešana živinoreja 

                      80 mešana rastlinska pridelava in živinoreja 

Zaščitena označba porekla:        1 nima 2 vse                   3 nekaj* 

*Sektorji PGO/PDI 

 

Natura 2000:  1 <50 2 >50 

Področje vodne direktive:  1 <50 2 >50 

Namakanje:    

  

                        

 

Osnovni podatki o svetovalcu: ________________________________________________________ 

Podpis svetovalca in žig svetovalne službe: Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva:  

_____________________________________ ____________________________________ 

Popis opravljen v _____________________________, dne ___________________________ 

31 žita 32 oljnice in stročnice 33 sadje in zelenjava (brez oljk) 34 oljke 35 vinogradi 36 goveje meso

37 kravje mleko 38 prašičje meso 39 ovce in koze (meso in mleko) 40 perutninsko meso 41 jajca 42 drugi sektorji

31 žita 32 oljnice in stročnice 33 sadje in zelenjava (brez oljk) 34 oljke 35 vinogradi 36 goveje meso

37 kravje mleko 38 prašičje meso 39 ovce in koze (meso in mleko) 40 perutninsko meso 41 jajca 42 drugi sektorji

1 ni OMD 
2 druga OMD (ne gorska) 
3 gorska OMD 

NE  DA  Kmetija ima ekološko in druge proizvodnje* Se preusmerja 

1 ni namakano 
2 površinsko  - prelivanje ali poplavljanje 
3 namakanje z razpršilci - oroševanje, mikrooroševanje 
4 kapljično namakanje - kapljični sistem 
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IZPOLNITE TABELE (ČE NI PODATKA SE USTREZNO OZNAČI Z NI PODATKA ALI /) ! 
 
2. Delitev splošnih stroškov 2020 
Stanje denarnih sredstev, terjatev in obveznosti 

na dan 31.12.2020 vrednost EUR 

Razpoložljiva denarna sredstva kmetije (stanje TRR kmetije) - – vrednost 0€ ni mogoča   

Izdani računi v letu 2020, do 31.12. še ni bilo plačila (stanje terjatev kmetije)   

Prejeti računi za leto 2020, plačilo v letu 2021 (elektrika, voda, telefon, zbirni račun,…) 
(stanje obveznosti kmetije)   

 

 Delitev splošnih stroškov Kmetijstvo 
Dodatna/ 
dopolnilna 
dejavnost 

Osebna 
poraba 

Skupaj  

Stroški avtomobila v km km               km             km km 
Razlog, zakaj so naredili več 
kot 5000 km: 
__________________  

Elektrika % % % 100% 
 

Ogrevanje % % % 100% 
 

Voda % % % 100% 
 

Plinsko olje % % % 100% 
 

Zavarovanje zgradb % % % 100%   

Telefon, mobitel, internet % % % 100%   

Vpis odstotka ima pomemben vpliv na razmejitev in višino stroškov. Npr. če imate pri elektriki pod kmetijstvo 
navedenih 50%, se bo pri stroških elektrike vnesenih v denarna poročila, upoštevalo le 50% teh stroškov.  

 

Najpogosteje pozabljeni vpisi – vpiše se, če je kmetija 
strošek pozabila vpisati v denarno poročilo 

Obkroži (ne 
pomeni, da 
kmetija ni 
imela 
stroška) 

Letni strošek za 
leto 2020 
(osnovna 
kmetijska in 
dod. dejavnost) 

strojne storitve da   ne   

registracija strojev da   ne   

bencin za kmetijo (kosilnice, motorne žage,..) da   ne   

stroški gozdarstva  da   ne   

vzdrževanje gospodarskega poslopja (žarnice, beljenje, manjša 
popravila,..) 

da   ne   

zavarovanje pridelkov da   ne   

zavarovanje živine da   ne   

zavarovanje strojev da   ne   

subvencijska vloga da   ne   

stroški mobitel, internet, stacionarni telefon (celotni znesek) da   ne   

zbornični prispevek da   ne   

delovna obleka, obutev da   ne   

zavarovanje gospodarskega poslopja da   ne   

 
 
3. Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) in gozd v letu 2020 
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  Sprememba lastne zemlje v letu 2020  31.12.2020 

 KZU Nakup  Prodaja  Lastna Najeta  Skupaj 
Od tega 
namakano 

  ha 
Vrednost 

(samo 
zemljišče) 

ha 
Vrednost 

(samo 
zemljišče) 

ha ha ha ha 

Njiva                

Sadovnjak                 

Vinograd                 

Ostali trajni nasadi                 

Travnik, pašnik                 

Skupaj                 

Gozd                 

Zavarovani prostori                  

Površina v hektarjih, na dve decimalni mesti  
Razlog spremembe površine lastnih zemljišč (GERKi, dedovanje, napaka v preteklem letu, denacionalizacija): 
__________________________________ (navedba razloga) 
 
Dni kmetijske paše, ki ni vključena v kmetijska zemljišča (drug MID, planinska paša):__________ 
( Primer izračuna: 5 GVŽ se je paslo 150 dni, vpiše se podatek 750 dni.) 

 
Površina zemljišč z omejenimi dejavni – ha_____________  
 
Skupna raba zemljišč (skupni pašniki – planina, vpiše se le lastniški del) – ha  ____________ 
 
Lastna zemljišča dana v najem: a) travnik ________ (ha), b) njiva_______ (ha), c) sadovnjak _______(ha), 
                                                   d) vinograd________(ha), e) ostali trajni nasadi______ (ha) 
Prejemek od oddane lastne zemlje v najem:_____________EUR   
 

Strošek najemnine za leto 2020 

a) brezplačen najem 

b)  ______________ EUR      1 vsa    2 samo del najete zemlje 

c)  poplačilo s pridelki, živalmi, storitvami, (ovrednotiti):____________EUR 

 
RABA ZEMLJIŠČ SE MORA UJEMATI S SKUPNO POVRŠINO V TABELI KZU 
Raba zemljišč v letu 2020 
NJIVA 

Zap. 
št. 

Vrsta pridelka 
(pridelek mora biti 

vpisan tudi v poročilu 
o gibanju) 

Površina 
(glavni 

posevek) 
Strošek semen 

Površina 
(naknad

ni 
posevek) 

Namaka
no od 
glavnega 
posevka 

Energetske 
rastline od 
glavnega 
posevka 

Slab / 
nadpovprečen 
hektarski pridelek 

ha EUR 
lastno 
seme 
(kg) 

ha ha ha vzrok 

1                 
2                 
3                 
4                 

5                 
6                 
7                 

8                 

9                 

10                 

  Skupaj:               
Vpisan naknadni posevek v tekočem letu, kjer je bil pridelek v tekočem letu za prodajo ali krmo.  
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Zap. št. Vrsta pridelka 

Površina (glavni 
posevek) 

Od tega 
namakano 

Slab / nadpovprečen 
hektarski pridelek 

ha ha vzrok 
SADOVNJAK   

1         

2         

3         

VINOGRAD   

1         

2         

3         

OSTALI TRAJNI NASADI (hmelj, oljke, šparglji,…)   

1         

2         

3         

 

Druga zemljišča: Površina (ha) Vrednost 

Stavbno zemljišče, dvorišča     

Poti     

Skalovje, močvirja     

Kmetijska zemljišča, ki niso v uporabi (zaraščanje,...)     

4. Delovna sila (*izpiši ustrezne delovne izkušnje iz seznama) 

Stalna neplačana delovna 
sila 

Ime Leto rojstva 
Delovne izkušnje / 
kmetijska izobrazba 

Delovne 
ure/dan 
(osn. dej.) 

Delovne 
ure/dan 
(dod. dej.) 

Delovne 
ure/dan 
(skupaj) 

Lastnik in upravitelj:     *       
Lastniki, ki niso upravitelji:     *       
Upravitelj, ki ni lastnik:        *       

 

  Št. oseb 
Delovne ure/dan 
(osn. dej.) 

Delovne 
ure/dan (dod. 
dej.) 

Delovne 
ure/dan 
(skupaj)    

Soprog(a) lastnika:            
Ostali:            
             
             
             

        
Stalna plačana 
delovna sila 
(zaposleni na 
kmetiji) 

Ime Leto rojstva 
Delovne 
izkušnje 

Delovne 
ure/leto (osn. 
dej.) 

Delovne 
ure/leto 
(dod. 
dej.) 

Delovne 
ure/leto 
(skupaj) 

Skupni 
znesek 
plačila del. 
sile 

      upravitelj     *         
      ostali               
                
                
        

  Delovne ure/leto (osn. 
dej.) 

Delovne ure/leto 
(dod. dej.) 

Delovne 
ure/leto 
(skupaj) 

Skupni znesek 
plačila del. sile 

   
Občasno neplačana 
delovna sila 

      x    
Občasna plačana 
delovna sila 

           

 

* Delovne izkušnje 1 Praktične izkušnje v kmetijstvu 2 Poklicna kmetijska šola ali NPK 3.stopnje 3 Srednja kmetijska šola ali NPK 5.stopnje

4 Višja kmetijska šola 5 Visokošolska ali univerzitetna kmetijska izobrazba 6 Magisterij ali doktorat kmetijske smeri
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5. Dolgovi 
Dolgovi - dolgoročni na dan 31.12.2020   
Zap. št. Vrsta Opis Znesek 

1       
2       
3       
4       
5       

Obresti za celo leto   

Niso plačevali obresti (vzrok)   

    
Dolgovi - kratkoročni 31.12.2020  
Zap. št. Vrsta Opis Znesek 

1       
2       
3       
4       
5       

Obresti za celo leto   

Niso plačevali obresti (vzrok)   

6. Zaloge 
Zaloge kupljenega materiala (nafta, krmila, čistila, škropiva, embalaža,...) na dan 31.12.2020 

Vrsta materiala 
Količina in 
enota 

Vrednost  
Stopnja 
DDV 

        

        

        

        

        

* Popis zalog je obvezen, kmetije brez zalog ni.     
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7. Neposredna in izravnalna plačila vezana na zbirno vlogo v letu 2020 

 

Vrsta  plačila 
Površina 
/ število 

Skupni znesek 

Plačilne pravice (obvezna površina in znesek)     

Zelena komponenta     

Območje z omejenimi dejavniki (OMD)      

KOPOP  kmetijsko okoljska podnebna plačila x   

Ekološko kmetovanje  x   

Podpora za pridelavo žit     

Podpora za rejo govedi   

Podpora za mleko v HGO     

Podpora za zelenjavo     

Plačilo za mlade kmete     

Shema malega kmeta     

Dobrobit živali      

Gorsko območje z nagibom od najmanj 35% do 50 % 
in najmanj 50 % 

   

Sofinanciranje zavarovanj pridelkov in živine    

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete M06.1      
( mladi prevzemniki kmetij ) 

   

Prestrukturiranje vinogradov     

Naravne nesreče     

Začasna izredna pomoč – prašičje meso   

Finančna pomoč čebelarjem  x   

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti 
za delo na kmetijskem gospodarstvu 

x   

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara 
ali strele na kmetijskem gospodarstvu 

x   

Podpora  za promocijo vina na trgih tretjih držav x   
Izjemna izravnalna pomoč za zmanjšanje proizvodnje 
kravjega mleka 

x   

Deminimisi x  

Embargo – sadje   

Druga neposredna plačila   

      
Razlog, zakaj ni 
vpisa trošarine 

Trošarina (obvezen vpis litrov in zneska)            l     

 

 
 
 
8. Prejeta proračunska sredstva 2020 
8.1 Prejete investicijske podpore v letu 2020 (občinski razpisi) 

Vrsta plačila 
 
Namen plačila 

Leto 
investicije 

Znesek 
podpore 

 mehanizacija in oprema       

 zgradbe      

 trajni nasadi      

 ostalo    
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8.2 Prejete investicijske podpore v letu 2020 (javni razpisi) 
 

Vrsta plačila (namen) Ukrep 
Leto 
investicije 

Znesek podpore 

 mehanizacija in oprema       

 zgradbe       

 trajni nasadi       

 

9. Plačilne pravice 
Plačilne pravice na dan 31.12.2020 (Informativno stanje posameznih shem s področja neposrednih plačil) 
 

Plačilne pravice Količina  Vrednost skupaj 

 Lastne 1.1.2020   

 Nakup   

 Prodaja   

 Nacionalne rezerve +   

 Nacionalne rezerve -   

 Skupaj lastne 31.12.2020   

 Najete    

 Dane v najem   

10. Mineralna gnojila  
ZALOGA MIN. GNOJIL 31.12.2020 Formulacija (%) 

 

Opis Količina (kg) N P K 
 

           

           

           

          
 

          
 

      
MIN. GNOJILA DENARNO POROČILO  V LETU 2020 Formulacija (%) 

Opis mesec Količina (kg) N P K 

            

            

            

            

            

 
V kolikor v denarnem poročilu ni bila natančno definirana vrsta gnojila, količina in formulacija, popravite 
podatke in jih vpišite v to tabelo. 
Če je vpisov v denarno poročilo veliko popravite denarno poročilo in ga priložite zraven popisnega lista. 
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11. Trajni nasadi na dan 31.12.2020 – SPREMEMBE 
 

Zap. 
št. 

Opis nasada Vzgoja Št. dreves 
na ha 

Novi trajni nasad Leto prve 
polne  
rodnosti 

Površina ha Vrednost 
novega nasada 
(z DDV) 

Izkrčitev 

mesec  leto mesec leto 

1           

2           

3           

 
V letu 2020 ni bilo novih trajnih nasadov (kljukica)___________________. 

12. Gospodarska poslopja 31.12.2020- SPREMEMBE 
OSNOVNA KMETIJSKA IN GOZDARSKA DEJAVNOST 

Zap. št. Opis objekta Zmogljivost Enota mere 
Zmogljivosti 

Izgradnja Nedokončan 
(DA/NE) 

Vrednost 
novega objekta 
(z DDV) 

Prodaja Porušen 
(mesec in leto) 

mesec leto mesec vrednost  

1           

2           

3           

4           

5           

 
V letu 2020 ni bilo zgrajenih novih gospodarskih poslopij (kljukica)_________________________. 
 
DODATNA/DOPOLNILNA DEJAVNOST 

Zap. št. Opis objekta Zmogljivost Enota mere 
Zmogljivosti 

Izgradnja Nedokončan 
(DA/NE) 

Vrednost 
novega objekta 
(z DDV) 

Prodaja Porušen 
(mesec in leto) 

mesec leto mesec vrednost  

1           

2           

3           

4           

5           

 

 
 



 

 10 

13. Mehanizacija in oprema na dan 31.12.2020 SPREMEMBE 
OSNOVNA KMETIJSKA IN GOZDARSKA DEJAVNOST 
 

Zap. 
št. 

Opis mehanizacije, opreme Zmogljivost 
 

Nakup Delež 
lastništva 

Prodaja Odpis 

Mesec in 
leto 

Vrednost 
nakupa (z ddv) 

Nov/ 
rabljen 

Mesec in  
leto 

znesek Mesec leto 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 
 
V letu 2020 ni bilo nakupa mehanizacije ali opreme (kljukica)_________________________. 
 

DODATNA/DOPOLNILNA DEJAVNOST  

Zap. 
št. 

Opis mehanizacije, opreme Zmogljivost 
 

Nakup Delež 
lastništva 

Prodaja Odpis 

Mesec in 
leto 

Vrednost 
nakupa (z ddv) 

Nov/ 
rabljen 

Mesec in 
leto 

znesek Mesec leto 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 


