
VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER 

Obrazec 1 - OSNOVNI PODATKI O DOBAVITELJU SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN  

 IN O ODGOVORNI STROKOVNI OSEBI 

 

 

I.  Registrska  številka dobavitelja:  SEME                                            Datum: __________________________ 
 /Ob prvem vpisu izpolni MKGP/        

Številka odločbe o vpisu v register:                   Uradni zaznamek: ____________   

 

 

 

II.1. Dobavitelj / priimek in ime ali naziv firme/: 

.....................................................................................................………………………………………….. 
 
 

1a    Pridelava    Priprava za trženje    Trženje   Uvoz / z X označite dejavnost/ 
 

1b   Pravna oseba   Samostojni podjetnik   Kmet-nosilec KMG   Kmet-družin.član / z X označite status/ 
 

 

2. EMŠO                
    / izpolni fizična oseba in s.p./  
2a. Matična številka:                           3. Davčna številka:         
      / izpolni poslovni subjekt, tudi s.p./ 
 
 

4. Naslov: Občina: …………………………………          Naselje: …………………………......................…..... 

    Ulica: .................................................................... Hišna št.:    /  
 

    ..........................................  5. Telefon:    /         
  Poštna številka  Pošta                                       Omrežna sk. Telefonska številka 

 

6. Na naslovu opravljam vsaj eno od dejavnosti po šifrantu   DA   NE 

 

7. Dejavnost opravljam tudi na drugih lokacijah   DA   NE 
 

 

 

III.     Evidenčna  številka  odgovorne strokovne osebe  SEMES-       
 /Ob prvem vpisu izpolni MKGP 
 

 

IV.  8. Odgovorna strokovna oseba / z X označite ustrezno/:  Dobavitelj sam 
/Navedite podatke o odgovorni strokovni osebi, če to ni dobavitelj sam/ 
 

  V rednem del. razmerju  V pogodbenem razmerju  Kooperacija 

9. Priimek in ime odgovorne strokovne osebe:  

…............................................................................................................................……………………. 

 

10. Davčna številka:          11. Enotna matična številka občana:                   

 

12. Naslov:  Občina: …………………………………         Naselje: …………………………......................…..... 

    Ulica: .................................................................... Hišna št.:    /  
 

 

    ..........................................  12. Telefon:    /         
  Poštna številka  Pošta                                       Omrežna sk. Telefonska številka 

   Prvi vpis                    Spremembe                      Dopolnitve                    Izbris 

  PRILOGA 



VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER;  

Obrazec 2 - OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE 

 

 

V. Prijava / Odjava mesta pridelave št. __ _ od skupaj __ __ 

 
KMG-MID           Dodeljen:   

      Datum 

 

/ z X označite vrsto mesta pridelave/ 

 lokacija 

pridelave 

 lokacija dodelave / 

priprave za trženje 

 skladišče  distribucijski 

center 

 prodajno 

mesto 

  

1. Naziv mesta pridelave (domače ime kmetijskega gospodarstva) …………………………………………….….… 

2. Naslov:  Občina: …………………………………          Naselje: …………………………......................…...... 

    Ulica: .................................................................... Hišna št.:    /  
 

    ..........................................  Telefon:    /         
  Poštna številka  Pošta                                       Omrežna sk. Telefonska številka 
 

2. Objekti na tem naslovu (vključno s pokritimi prostori za pridelavo): 

 

 Rastlinjak 

Površina (m
2
) 

 Plastenjak 

Površina (m
2
) 

 Skladišče  Dodelovalni 

obrat  

 Drugo 

     
 

3. Kmetijska zemljišča (KZ) na tem naslovu: 

 

Vrsta KZ  njiva (e)  trajni nasad 

(i) 

 travniki (i)  drugo 

Površina (ha, ar)     
 

4. Vrsta (e) / skupina (e) semenskega materiala kmetijskih rastlin, na katere se nanaša dejavnost: 
/ z X označite ustrezno vrsto ali skupino/ 

 Seme žit   Razmnož. material oz. sadike sadnih rastlin (certif.) 

 Seme krmnih rastlin   Razmnož. material oz. sadnih rastlin (drugo) 

 Seme pese   Razmnož. material oz. sadike trte (certif.) 

 Seme oljnic in predivnic   Razmnož. material oz. sadike vinske trte (drugo) 

 Seme zelenjadnic   Razmnoževalni1 material oziroma sadike hmelja 

 Semenski krompir   Razmnoževalni1 in sadilni material zelenjadnic 

    Razmnoževalni1 material okrasnih rastlin 
1
 Kot razmnoževalni material se štejejo seme,  cele rastline ali deli rastlin, namenjeni za nadaljnje razmnoževanje ali za pridelavo sadik / 

sadilnega materiala. 

 

VI. Odgovorna strokovna oseba za to mesto pridelave 

   Navedena v točki IV   Druga kot je navedena v točki IV 

Priimek in ime odgovorne strokovne osebe, če je druga kot v točki IV:  

…............................................................................................................. ...............…………………………… 

 Razmerje z dobaviteljem:    Redno delovno razmerje   Pogodbeno razmerje 
 

 Davčna številka:                   Enotna matična številka občana:                   

 Naslov.  Občina: …………………………………          Naselje: …………………………......................…..... 

    Ulica: ....................................................................  Hišna št.:    /  

 

    ..........................................  Telefon:    /         
  Poštna številka  Pošta                                       Omrežna sk. Telefonska številka 
 

S podpisom jamčim za točnost podatkov! 

 

 



VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER;  

Obrazec 2 - OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE 

 

 

 

Datum:  /  /     

           dan    mesec           leto  Čitljiv podpis dobavitelja oz. odgovorne osebe pravne osebe (in žig) 



VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER;  

Obrazec 3 – IZJAVA IN POOBLASTILO DOBAVITELJA / IZJAVA ODGOVORNE STROKOVNE OSEBE 

 

I. Registrska  številka dobavitelja:              Datum:                                                  

                                                                 /Izpolni MKGP/ 
  

II. IZJAVA IN POOBLASTILO DOBAVITELJA 
 

Spodaj podpisani    ___________________________________________________________________________ 
                                  Ime in priimek dobavitelja (za fizične osebe, vključno z  s.p.) / naziv firme ter ime in priimek odgovorne osebe za zastopanje (za pravne 

osebe) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Naslov (naselje, ulica, hišna številka)      Poštna številka in ime pošte 

 

A)  izjavljam (o), da sem (smo) pripravljen (i) in sposoben (i) izpolnjevati naslednje predpisane obveznosti: 

 imeti za posamezno vrsto kmetijskih rastlin načrt pridelave, v katerem so opredeljene kritične točke, ki bi 

lahko vplivale na kakovost semenskega materiala kmetijskih rastlin (zlasti na sortno ali vrstno pristnost in 

čistost ter zdravstveno stanje), 

 stalno nadzorovati pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z načrtom iz prejšnje alinee, 

izvajati ukrepe za zagotavljanje skladnosti semenskega materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi 

zahtevami (zlasti glede oskrbe posevkov oziroma nasadov in varstva pred škodljivimi organizmi) ter na 

predpisan način voditi zapise o nadzoru in izvedenih ukrepih, 

 nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja oziroma Upravo RS za varstvo rastlin in 

semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava) o pojavu ali sumu na pojav karantenskih škodljivih 

organizmov na mestu pridelave, 

 zagotoviti sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin v vseh fazah 

pridelave in priprave za trg, pri skladiščenju, prodaji in dobavi semenskega materiala, 

 voditi zapise na predpisan način in hraniti dokazila o vzdrževanju sorte oziroma o pridobitvi ali pridelavi, 

nakupu ali uvozu razmnoževalnega materiala kmetijskih rastlin, 

 voditi zapise na predpisan način in hraniti dokazila o pridelavi, nakupu ali uvozu, o pripravi za trg, o 

zalogah, o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, 

 omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora in dopustiti odvzem vzorcev, 

 izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru, 

 hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjih alinei najmanj tri leta, za sadne rastline, vinsko trto, hmelj in 

večletne okrasne rastline pa najmanj pet let, 

 prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, zlasti 

glede dejavnosti dobavitelja, odgovorne strokovne osebe oziroma vrst kmetijskih rastlin, 

 sodelovati z Upravo in pristojnim inšpektorjem pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin preko 

odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in se ravnati po njihovih navodilih, ter 

 izpolnjevati druge predpisane obveznosti v skladu s tem zakonom, z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo 

rastlin in predpisi, izdanimi na njuni podlagi; 

 

B) izjavljam (o) tudi, da sem (smo) seznanjen (i) s sankcijami, ki jim bom (o) podvržen (i) v primeru kršitev 

oziroma neizpolnjevanja zgoraj navedenih zahtev; 
 

C) pooblaščam (o) __________________________________________________, da bo v mojem (našem) 

imenu  
         Ime in priimek odgovorne strokovne osebe  
odgovoren (a) za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja, navedenih v točki A). 

 
 

Datum:  _____________           _________________________________________ 
            Podpis dobavitelja / odgovorne osebe za zastopanje (in žig) 

 
 

III. IZJAVA ODGOVORNE STROKOVNE OSEBE  
 

Spodaj podpisani  __________________________________________________ izjavljam, da sem seznanjen 

(a) 
        Ime in priimek odgovorne strokovne osebe 

s pooblastilom dobavitelja iz točke II.C) in da z njim soglašam. 



VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER;  

Obrazec 3 – IZJAVA IN POOBLASTILO DOBAVITELJA / IZJAVA ODGOVORNE STROKOVNE OSEBE 

 

 
Datum:  _____________     ______________________________________ 
         Podpis odgovorne strokovne osebe 



VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER; 

Obrazec 4 – IZJAVA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

 

 
I. Registrska  številka dobavitelja:              Datum:                                                  

                                                         /Izpolni MKGP/ 
          

 

II. IZJAVA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

 

 

Spodaj podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva 

_____________________________________________ 
                                      Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva 

_____________________________________________________________________________________ 

 Naslov stalnega bivališča  (naselje, ulica, hišna številka)      Poštna številka in ime 

pošte 

 

Davčna številka         EMŠO              

 

 

A)   se strinjam, da družinski član 

__________________________________________________________ 
                                     Ime in priimek dobavitelja – družinskega člana 

_____________________________________________________________________________________ 

 Naslov stalnega bivališča  (naselje, ulica, hišna številka)      Poštna številka in ime 

pošte 

 

Davčna številka         EMŠO              

 
opravlja dejavnost dobavitelja na kmetijskem gospodarstvu: 
 

 
 

 Domače ime:      KMG-MID:          

 Občina:    Naselje :  

 Ulica:   Hišna št.:     /   

 Poštna številka 

:  
              Pošta :  

 

(podatki o kmetijskem gospodarstvu) 

 

 

B) izjavljam, da sem seznanjen z obveznostmi, ki jih mora izpolnjevati dobavitelj semenskega materiala 

kmetijskih rastlin, ki je vpisan v register dobaviteljev, še zlasti, da mora:  

 omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora in dopustiti odvzem vzorcev, 

 izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru, 

 prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka. 

 

 

 

Datum:  _____________     ______________________________________ 
         Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva 

 


