
 
 

PRILOGA 4: OPIS STRUKTURE IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV 
 

I. Zaposleni 
 

Ime in priimek ter  
davčna številka 

 

Vrsta delovnega 
razmerja 

Št. pogodbe, delovnik in 
trajanje pogodbe25 

Delovno mesto Glavne delovne naloge 

 a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 
c) po pogodbi 

 

   

 a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 
c) po pogodbi 
 

   

 a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 
c) po pogodbi 
 

   

 a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 
c) po pogodbi 
 

   

 a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 
c) po pogodbi 
 

   

 a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 
c) po pogodbi 
 

   

 

Organizacija proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ter organizacija proizvajalcev za hmelj pripravi dokument, iz katerega izhaja opis dejavnosti, ki jih opravlja za 
svoje člane oziroma jih opravlja prek zunanjega izvajanja dejavnosti, ter ga priloži k podatkom o zaposlenih. Opis vključuje podatke o infrastrukturi in opremi, ki jo za to 
potrebuje, kako jo zagotavlja (lastništvo, najem, prek članov, s plačilom storitve, zunanje izvajanje), s katerimi institucijami sodeluje pri izvajanju dejavnosti za svoje člane itd. 
 

Podatke iz II. do V. točke te priloge sporoči samo organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo. 
 
 

Kraj in datum:         Podpis26:        

                                                           
25

 Trajanje pogodbe se navede v primeru zaposlitve za določen čas ali zaposlitve po pogodbi. 



 
 

 
II. Zbiranje podatkov o pridelavi in pridelku sadja in zelenjave članov 
 
 
Način izvajanja dejavnosti: 
 

 organizacija proizvajalcev 

  

 član organizacije proizvajalcev 

  

 združenje organizacij proizvajalcev 

  

 odvisna družba 

  

 drug zunanji izvajalec 

 
 
Kratek opis izvajanja dejavnosti 
 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

 
Kraj in datum:         Podpis26:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
26

 Podpis zakonitega zastopnika pravne osebe. 



 
 

 

III. Infrastruktura in oprema za zbiranje, pripravo za trg, skladiščenje/hlajenje, morebitno predelavo sadja in zelenjave članov, 
prevozna sredstva 

 
Dejavnost Način izvajanja dejavnosti Vrsta in zmogljivost 

(prostor oz. vrsta opreme, zmogljivost) 

Lastništvo, če gre za 
organizacijo proizvajalcev 

(v lasti/ najem/ lizing) 
Zbiranje pridelka 
članov 

a) organizacija proizvajalcev  
b) član/-i organizacije proizvajalcev 
c) združenje OP 
č)   odvisna družba 
d) drug zunanji izvajalec 

  

  

  

  

  

Priprava za trg 
(čiščenje, sortiranje, 
pakiranje) 

a) organizacija proizvajalcev  
b) član/-i organizacije proizvajalcev 
c) združenje OP 
č)   odvisna družba 
d) drug zunanji izvajalec 

  

  

  

  

  

Skladiščenje/hlajenje a) organizacija proizvajalcev  
b) član/-i organizacije proizvajalcev 
c) združenje OP 
č)   odvisna družba 
d) drug zunanji izvajalec 

  

  

  

  

  

Predelava 
(če se izvaja) 

a) organizacija proizvajalcev  
b) član/-i organizacije proizvajalcev 
c) združenje OP 
č)   odvisna družba 
d) drug zunanji izvajalec 

  

  

  

  

  

Dajanje na trg27 a) organizacija proizvajalcev  
b) član/-i organizacije proizvajalcev 
c) združenje OP 
č)   odvisna družba 
d) drug zunanji izvajalec 

  

  

  

  

  

Transportna 
sredstva 

a) organizacija proizvajalcev  
b) član/-i organizacije proizvajalcev 
c) združenje OP 
č)   odvisna družba 
d) drug zunanji izvajalec 

  

  

  

  

  

                                                           
27

 Dajanje na trg v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 2017/891/EU med drugim vključuje odločanje o proizvodu, ki se bo prodajal, način prodaje, ter, razen če se prodaja izvede na dražbi, pogajanja o količini 

in ceni proizvoda. 



 
 

Kratek opis izvajanja posamezne dejavnosti 
                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

 
Kraj in datum:         Podpis26:       



 
 

 

IV. Uprava, vodenje poslovnih knjig in računovodstvo 
 
Način izvajanja dejavnosti 
 

 organizacija proizvajalcev 

  

 član organizacije proizvajalcev 

  

 združenje organizacij proizvajalcev 

  

 odvisna družba 

  

 drug zunanji izvajalec 

 
 
Prostor in oprema za izvajanje dejavnosti, če dejavnost izvaja organizacija proizvajalcev 
 

Prostor in oprema Površina/število 
 

Lastništvo 
(v lasti/ najem/lising) 

 

   

   

   

   

   

 
Kratek opis izvajanja dejavnosti: 
 
                     

                      

                      
 
 
Kraj in datum:         Podpis26:       



 
 

 

V. Drugi prostori in oprema organizacije proizvajalcev 
 

Vrsta objekta/ prevoznega sredstva/ opreme  
(prostor oziroma vrsta opreme, zmogljivost) 

Lastništvo 
(v lasti/ najem/ lising) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:         Podpis26:         



 
 

 

VI. Seznam odvisnih družb organizacije proizvajalcev 
 

Naziv 
 

Davčna številka 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
Kratek opis kako posamezna odvisna družba prispeva k ciljem organizacije proizvajalcev: 
 
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

 
 
Kraj in datum:          Podpis26:        


