
PRILOGA 

 

Obrazec UTEMELJENOST POSEGA NA KMETIJSKO ZEMLJIŠČE ZA POTREBE KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA 

 

 

VSEBINA PODATKI 

1. Zaporedna številka posega  
 

2. KMG-MID 
 

3. Podatki o kmetijskem gospodarstvu: 

a) površina zemljišča 
 

b) stalež živine, pridelek 
 

c) objekti na kmetijskem gospodarstvu in 

strojna opremljenost 

 

č) naslednik, razvojna sposobnost 
kmetijskega gospodarstva 

 

 

d) dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
 

4. Podatki o predlaganem objektu: 

a) namen, velikost in kapaciteta objekta 
 

b) utemeljenost naložbe  
 

5. Mnenje o predlaganem posegu z vidika 

obstoja in nadaljnjega razvoja kmetijskega 

gospodarstva 

 

 

 

 

Kraj in datum: ________________        Žig in podpis odgovorne osebe: ________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Navodila za izpolnjevanje obrazca Utemeljenost posega na kmetijsko zemljišče za potrebe 

kmetijskega gospodarstva 

 

1. Zaporedna številka posega: v polje vpišite zaporedno številko posega iz elaborata posegov na 

kmetijska zemljišča. 

 

2. KMG-MID: v polje vpišite identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva iz Registra kmetijskih 

gospodarstev. 

 

3.a Podatki o kmetijskem gospodarstvu; površina zemljišča: v polje vpišite podatke o površini 

(obdelovalnih, gozdnih in drugih) zemljišč, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo. 

 



3.b Podatki o kmetijskem gospodarstvu; stalež živine, pridelek: v polje vpišite podatek o številu glav 

velike živine (GVŽ) in oceno hektarskega donosa pridelka. 

 

3.c Podatki o kmetijskem gospodarstvu; objekti na kmetijskem gospodarstvu in strojna opremljenost: v 

polje vpišite obstoječe objekte, ki pripadajo kmetijskemu gospodarstvu, ter strojno opremljenost. 

 

3.č Podatki o kmetijskem gospodarstvu; naslednik, razvojna sposobnost kmetijskega gospodarstva: v 

polje vpišite oceno vitalnosti in razvojne perspektive kmetijskega gospodarstva, gospodarske 

investicije, možnost širitve kmetijske dejavnosti. 

 

3.d Podatki o kmetijskem gospodarstvu; dopolnilne dejavnosti na kmetiji: v polje vpišite obstoječe 

dopolnilne dejavnosti in načrte za nove dopolnilne dejavnosti. 

 

4.a Podatki o predlaganem objektu; namen, površina in kapaciteta objekta: v polje vpišite namen 

načrtovanega objekta, predvideno površino in kapaciteto objekta. 

 

4.b Podatki o predlaganem objektu; utemeljenost naložbe: v polje vpišite oceno pričakovanega 

ekonomskega učinka načrtovane širitve kmetijskega gospodarstva (povečanje proizvodnje in 

dohodka). 

 

5. Mnenje o predlaganem posegu z vidika obstoja in nadaljnjega razvoja kmetijskega gospodarstva: v 

polje vpišite oceno drugih pozitivnih učinkov na razvoj kmetijskega gospodarstva, ki jih je mogoče 

pričakovati od načrtovane gradnje objekta. 

 


