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Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami

KMG-MID
UPRAVNA ENOTA: _____________________________
VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV O SUBJEKTIH
NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
1. Na kmetijskem gospodarstvu želimo spremeniti:
nosilca kmetijskega gospodarstva (izpolnite podatke pod točko 2)
namestnika kmetije (izpolnite podatke pod točko 3)
podatke o gospodinjstvih, ki se na kmetiji ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (izpolnite podatke pod točko 4)

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

Matična št.*

Ulica
Poštna št.

Hišna št.

Dod.

Pošta

Elektronski naslov**

Telefonska št.**

* Izpolnijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter agrarne in pašne skupnosti.
** Izpolnite, če želite, da se z vami komunicira tudi prek telefona ali elektronske pošte. Podatek ni obvezen.

Razlog za spremembo nosilca:

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 prejšnjega nosilca kmetijskega gospodarstva
oz. žig (če obstaja) in podpis zakonitega zastopnika:

Podpis novega nosilca kmetijskega gospodarstva
oz. žig (če obstaja) in podpis zakonitega zastopnika:

____________________________________________

_____________________________________________

OPOZORILO: Stran 2 v primeru sprememb izpolnijo samo fizične osebe, ki niso
samostojni podjetniki posamezniki!
Stran 1
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V PRIMERU SPREMEMB IZPOLNIJO SAMO FIZIČNE OSEBE, KI NISO
SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI!
3.

Podatki o novem namestniku nosilca:

Priimek in ime namestnika kmetije
EMŠO
Ulica
Poštna št.

Hišna št.

Dod.

Pošta

Elektronski naslov*

Telefonska št.*

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

IZJAVA NAMESTNIKA: S podpisom jamčim, da se strinjam, da postanem namestnik nosilca ter da
izpolnjujem za to predpisane pogoje.
Podpis nosilca kmetije:

Podpis novega namestnika nosilca kmetije:

__________________________________

____________________________________

4. Podatki o gospodinjstvih, katerih vsaj en član se na kmetiji ukvarja s kmetijsko dejavnostjo – vpišite
enega člana vsakega gospodinjstva (Opozorilo: gospodinjstvo oz. gospodinjstvi, katerih člana sta nosilec
oziroma namestnik, sta avtomatsko pripisani h kmetiji – teh članov ne vpisujte):
Na kmetiji so še NOVA gospodinjstva, katerih člani se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo:
Gospodinjstvo 1:
Priimek in ime člana gospodinjstva
EMŠO
Gospodinjstvo 2:
Priimek in ime člana gospodinjstva
EMŠO
Na kmetiji so se s kmetijsko dejavnostjo PRENEHALA ukvarjati naslednja gospodinjstva:
Gospodinjstvo 1:
Priimek in ime člana gospodinjstva
EMŠO
Gospodinjstvo 2:
Priimek in ime člana gospodinjstva
EMŠO
IZJAVA NOSILCA KMETIJE: S podpisom jamčim, da imam pridobljena vsa soglasja članov kmetije v
skladu s predpisi ter da so posredovani podatki točni in resnični. Za napačne ali nepopolne podatke
prevzemam odgovornost in posledice.
V / na

,

Dan

.

Mesec

.

Leto

Podpis nosilca kmetije (v primeru spremembe
nosilca se podpiše novi nosilec):
_____________________________________________
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