
PRILOGA 3: IZJAVE ČLANA ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV IN PROIZVAJALCA 
 
 
 

I. Izjave člana organizacije proizvajalcev 
 
 
 

KMG-MID:20          

 
 
 

Podatki o članu21 
 
Ime in priimek / naziv           
 
Naslov:             
 

   Davčna številka:         

 
 
 

Podatki za stike22 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe:       
 
Elektronska pošta:           
 
Št. stacionarnega telefona:          
 
Št. mobilnega telefona:           
 
 
 

Izjave člana 

Nosilec kmetijskega gospodarstva/zakoniti zastopnik pravne osebe izjavljam, da: 

 pridelujem pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, oziroma združujem 

proizvajalce, ki pridelujejo pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana; 

 se strinjam z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev: 

             

(naziv organizacije proizvajalcev, tj. pravne osebe, ki je vlagatelj vloge za priznanje) 

 

 se strinjam s statutom organizacije proizvajalcev; 
 se strinjam s pravili organizacije proizvajalcev v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s 

proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja. 
 

 
 

Kraj in datum:      Podpis:23    

                                                           
20

 KMG-MID se navede za člane proizvajalce. Za pravne osebe, ki združujejo proizvajalce pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana 
(npr. zadruga ali gospodarska družba), ki nimajo KMG-MID, se polje pusti prazno. 
21

 Podatki o članu, ki je proizvajalec pridelka, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana (nosilec kmetijskega gospodarstva), ali o pravni 
osebi, ki združuje takšne proizvajalce. 
22

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 
23

 Za pravno osebo podpis zakonitega zastopnika pravne osebe. 



Izjave proizvajalca, ki je združen v pravno osebo, članico organizacije proizvajalcev 
 
 

KMG-MID:          

 
 

Podatki o proizvajalcu24 
 
Ime in priimek/naziv           
 
Naslov:             
 

   Davčna številka:         

 
 

Podatki za stike:22 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe:       
 
Elektronska pošta:           
 
Št. stacionarnega telefona:          
 
Št. mobilnega telefona:           
 
 

Izjave proizvajalca 

Nosilec kmetijskega gospodarstva/zakoniti zastopnik pravne osebe izjavljam, da: 

 pridelujem pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana; 

 se strinjam z vključitvijo 

             

(naziv pravne osebe, v katero se proizvajalec združuje in ki je članica organizacije proizvajalcev) 

v organizacijo proizvajalcev: 

            ; 

(naziv organizacije proizvajalcev, tj. pravne osebe, ki je vlagatelj vloge za priznanje) 

 

 se strinjam s statutom organizacije proizvajalcev; 

 se strinjam s pravili organizacije proizvajalcev v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s 

proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja; 

 pravna oseba, v katero sem združen, organizacija proizvajalcev oziroma združenje 

organizacij proizvajalcev vodijo moje osebne podatke in jih pošiljajo pristojnim 

organom v skladu z veljavno zakonodajo. 

 
 

Kraj in datum:      Podpis:23     

                                                           
24

 Podatki o proizvajalcu, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje pridelke, za katere je organizacija proizvajalcev priznana. 


