»PRILOGA 1
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami!

VLOGA ZA VPIS V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
KMG-MID
(izpolni upravna enota)

1. Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva:
Domače ime kmetijskega gospodarstva _________________________________________________________________
Občina ___________________________ Naselje _______________________________________________________
Ulica in hišna številka _______________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta
*Geografska koordinata Y

*Geografska koordinata X

* Izpolni upravna enota, če naslova ni mogoče opredeliti s hišno številko.

2. Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
Priimek in ime / naziv nosilca _________________________________________________________________________
EMŠO**

Matična številka**

Ulica in hišna številka _______________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta
Telefon*** _________________________ Elektronski naslov*** ____________________________________________
** EMŠO izpolnijo fizične osebe, matično št. izpolnijo poslovni subjekti, EMŠO in matično št. izpolnijo samostojni podjetniki.
*** Izpolnite, če želite, da se z vami komunicira tudi prek telefona ali elektronske pošte. Podatek ni obvezen.

3. Podatki o kmetijskih in gozdnih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva (KMG) (ustrezno označite):
Na KMG so kmetijska zemljišča v uporabi:
DA
Na KMG so gozdna zemljišča:
DA
NE

NE

4. Podatki o rejnih živalih na kmetijskem gospodarstvu (KMG) (ustrezno označite):
Na KMG so rejne živali:
Vrsta:

govedo

DA
drobnica

NE
konji

prašiči

perutnina

drugo

5. V primeru, da so na KMG planine oziroma skupni pašniki, ustrezno označite in vpišite število planin oz.
skupnih pašnikov:
planina

____________

skupni pašnik

_____________

IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali
nepopolne podatke.
V / na

,

Dan

Mesec

Leto

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva,
žig (poslovnega subjekta):
__________________________________________________

OPOZORILO: Prilogo 1A obvezno izpolnijo le nosilci kmetije. (Podatki o namestniku kmetije so obvezni za
vse, ki želijo uveljavljati ukrepe kmetijske politike in imajo še druge polnoletne člane kmetije).
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PRILOGA 1A
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami!

IZPOLNIJO SAMO NOSILCI KMETIJ:
6. Podatki o namestniku nosilca:
Priimek in ime namestnika ___________________________________________________________________________________
EMŠO**
Ulica in hišna številka _______________________________________________________________________________________
Poštna

številka in pošta

Telefon* ___________________________ Elektronski naslov* ______________________________________________________
* Izpolnite, če želite, da se z vami komunicira tudi prek telefona ali elektronske pošte. Podatek ni obvezen.

IZJAVA NAMESTNIKA: Strinjam se, da postanem namestnik nosilca.

Podpis namestnika nosilca kmetije:
___________________________________________

7. Podatki o članih kmetije – sorodnikih nosilca, ki NIMAJO stalnega prebivališča na istem naslovu kot nosilec in delajo na kmetiji.
(Opozorilo: člani kmetije, ki imajo stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec kmetije, se na kmetijo vpišejo po uradni dolžnosti - teh članov kmetije ne vpisujte v
obrazec):
Člani kmetije (priimek in ime)

8.

EMŠO

Podpis člana kmetije

Sorodstveno razmerje z nosilcem

Podatki o zaposlenih na kmetiji (Obvezno priložiti kopijo prijave v obvezna socialna zavarovanja)
Zaposleni na kmetiji (priimek in ime)

EMŠO

Trajanje zaposlitve OD - DO

IZJAVA NOSILCA KMETIJE: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali nepopolne podatke.
Podpis nosilca kmetij
___________________________________________
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