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S podpisom jamčim:
• da so vsi podatki, navedeni v zbirni vlogi, resnični in točni,
• da sem natančno prebral(a) in upošteval(a) priložena navodila za izpolnjevanje vseh obrazcev,
• da se zavezujem sporočiti vse dodatne dopolnitve, ki jih bo zahtevala ARSKTRP za dopolnitev vloge,
• da bom hranil(a) svojo kopijo zbirne vloge z vsemi zahtevki in prilogami še štiri leta od pravnomočnosti odločitve o zahtevkih,
• da bom omogočil(a) morebitni inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu.

Seznanjen(a) sem:
• da navedene podatke v zbirni vlogi uporabljajo MKGP, ARSKTRP, IRSKGLR in KGZS za izvedbo ukrepov kmetijske politike

in SURS za potrebe statistike,
• z vsemi sankcijami, ki me doletijo z navedbo neresničnih podatkov v vlogi.

Izjavljam, da dovoljujem uporabo osebnih podatkov za izvedbo ukrepov kmetijske politike.

MKGP, ARSKTRP, IRSKGLR, KGZS in SURS bodo z osebnimi podatki iz vloge ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Poslovna enota banke ali hranilnice, pri kateri imate odprt račun ali transakcijski račun (TRR):

Številka računa ali hranilne knjižice nosilca kmetijskega gospodarstva:

Naziv banke ali hranilnice, pri kateri imate odprt račun ali transakcijski račun (TRR):

PODATKI O RAČUNU

A - OSNOVNI PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU ZA LETO 2003

Občina:

Poštna
številka:

Pošta:

Naselje:

Ulica /
vas:

h.š.: dh.š.:

Ime: EMŠO:

Priimek: Davčna
številka:

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Občina:

Poštna
številka:

Pošta:

Naselje:

Ulica /
vas:

h.š.: dh.š.:

KMG-MID Domače
ime:

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

E-pošta:

/
Tel.:

/

/
Faks:

/

/

Mobilni
telefon:

/

Številka transakcijskega računa (TRR) nosilca kmetijskega gospodarstva:

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:

/ /

/ /

Fotokopija veljavne bančne kartice tekočega računa (obe strani kartice)

PRILOGE

Fotokopija hranilne knjižice

Fotokopija potrdila o odprtju transakcijskega računa ali
fotokopija kartice transakcijskega računa

MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP - Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, IRSKGLR - Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, SURS - Statistični urad Republike Slovenije, KGZS - Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

PREJŠNJI NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Priimek:

Ime:

Podpis: _____________________________

EMŠO:

Pogodba s pastirjem št. strani:

Pašni red št. strani:

Zapisnik o prigonu živali na
planino ali skupni pašnik št. strani:

Potrdilo IHP Žalec o
ustreznosti sadilnega št. strani:materiala (”A certifikat”)

Uporabniki planine/skupnega
pašnika - pooblastilo št. strani:

Drugo

Račun IHP Žalec za virusov proste
sadike ”A cerifikata” ali potrdilo IHP, št. strani:da so sadike enakovredne ”A certifikatu”

Izjava o zakupu zemljišč št. izjav:

Zakupna pogodba za zemljišča št. pogodb:

Komasacijska odločba št. odločb:

Pooblastilo družinskih članov nosilca kmetije št. strani:

Obrazec F - spremembe podatkov o kmetijskih
zemljiščih v uporabi za ukrepe SKOP

Podatki o travniškem sadovnjaku

Aneks k pogodbi o izvajanju ukrepov SKOP

Pogodba o izvajanju ukrepov SKOP

KMG-
MID

-

Podpis nosilca: _________________________________________________
Datum:

dan       mesec        leto

.. 0 32 0


