
 
 

PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, 
ZDRUŽENJ ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO 
TRŽENJE 
 
 
 

I. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU SADJE IN ZELENJAVA 

 
 

A. PODATKI O ORGANIZACIJI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Identifikacijska številka organizacije proizvajalcev:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike1: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             
 
 

                                                           
1
 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 



 
 

Vrednost tržne proizvodnje (EUR):         
 
 
 

Podatki o strukturi in dejavnosti organizacije proizvajalcev: 
 
 

Delež sadja, zelenjave in zelišč, ki ga člani organizacije proizvajalcev ne prodajo preko organizacije proizvajalcev (%):   
 
 
Odvisne družbe organizacije proizvajalcev in cilji organizacije proizvajalcev, h katerim prispevajo odvisne družbe: 

 

Firma 
 

Davčna številka Cilji organizacije proizvajalcev 

          

          

          

          

          

          

          

          
 
 

Pravna oseba, ki je za organizacijo proizvajalcev na podlagi zunanjega izvajanja izvajala dejavnost dajanja na trg: 
 

Firma 
 

Davčna številka 

         

         

         

         



 
 

 

B. PODATKI O ČLANIH ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV 

 
1. Podatki o članih organizacije proizvajalcev, ki so proizvajalci kmetijskih pridelkov iz sektorja sadje in zelenjava 
 
a. Izstop oziroma prenehanje članstva v organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum 
podaje 

izstopne 
izjave 

Datum 
prenehanja 

članstva 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

b. Pristop k organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 



 
 

 

2. Podatki o članih združevalcih 
 

a. Izstop oziroma prenehanje članstva v organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID člana združevalca2 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana 
združevalca 

Datum 
podaje 

izstopne 
izjave 

Datum 
prenehanj
a članstva 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                                                           
2
 KMG-MID se navede, če je pravna oseba vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 



 
 

                    
 
b. Pristop k organizaciji proizvajalcev 

 

KMG-MID člana združevalca2 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana 
združevalca 

Datum pristopa 

                   
 

b.1. Proizvajalci, ki jih združuje član združevalec 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 
 

                  
 
c. Proizvajalci, ki niso več združeni pri članu združevalcu oziroma se na novo pridružijo članu združevalcu 
 

KMG-MID člana združevalca 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana združevalca 

                  
 
 
c.1. Proizvajalci, ki niso več združeni pri članu združevalcu 

 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
 
c.2. Proizvajalci, ki so se na novo pridružili članu združevalcu 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 



 
 

 

3. Obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev in proizvajalca, ki ga združuje član združevalec3 
 

KMG-MID člana organizacije proizvajalcev ali proizvajalca:           
 

KMRS4 
 

Vrsta  

sadja/zelenjave/zelišča 

GERK-PID 

 

Domače ime 

GERK-a 

 

Površina vrste sadja, 

zelenjave ali zelišča na 

GERK 

ha a 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 
 

Kraj in datum:           Podpis5:       

                                                           
3
 Obseg proizvodnje se navede, če član organizacije proizvajalcev ali proizvajalec prideluje zelišča na GERK z vrsto rabe 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni, 1181 trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava 

ni v tleh oziroma 1190 rastlinjak, jagode na GERK-u z vrsto rabe 1191 rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh oziroma zelenjavo oziroma  zelišča na GERK-u z vrsto rabe 1180 trajne rastline na njivskih površinah, 1181 trajne 
rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh oziroma 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh. 
4
 Vrsta kmetijske rastline iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. 

5
 Podpis zakonitega zastopnika organizacije proizvajalcev. 



 
 

II. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU OLJČNO OLJE IN 
NAMIZNE OLJKE ALI HMELJ 

 
 

A. PODATKI O ORGANIZACIJI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Identifikacijska številka organizacije proizvajalcev:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike6: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             

                                                           
6
 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV 

 
1. Podatki o članih organizacije proizvajalcev, ki so proizvajalci kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija 
proizvajalcev priznana 
 
a. Prenehanje članstva v organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

b. Pristop k organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 



 
 

 

2. Podatki o članih združevalcih 
 

a. Prenehanje članstva v organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID člana združevalca7 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana 
združevalca 

Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                                           
7
 KMG-MID se navede, če je pravna oseba vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 



 
 

 

b. Pristop k organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID člana združevalca7 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana 
združevalca 

Datum pristopa 

                   
 

b.1. Proizvajalci, ki jih združuje član združevalec 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 



 
 

c. Proizvajalci, ki niso več združeni pri članu združevalcu oziroma se na novo pridružijo članu združevalcu 

 

KMG-MID člana združevalca 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana združevalca 

                  
 
c.1. Proizvajalci, ki niso več združeni pri članu organizacije proizvajalcev 

 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
c.2. Proizvajalci, ki so se na novo pridružili članu združevalcu 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
Kraj in datum:           Podpis8:       

                                                           
8
 Podpis zakonitega zastopnika organizacije proizvajalcev. 



 
 

III. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU MLEKO IN MLEČNI 
PROIZVODI ALI PRAŠIČJE MESO 

 
 

A. PODATKI O ORGANIZACIJI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Identifikacijska številka organizacije proizvajalcev:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike9: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:            

                                                           
9
 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV 

 
1. Podatki o članih organizacije proizvajalcev, ki so proizvajalci kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija 
proizvajalcev priznana 
 
a. Prenehanje članstva v organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

b. Pristop k organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 



 
 

 

2. Podatki o članih združevalcih 
 

a. Prenehanje članstva v organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID člana združevalca10 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana 
združevalca 

Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                                           
10

 KMG-MID se navede, če je pravna oseba vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 



 
 

 

b. Pristop k organizaciji proizvajalcev 
 

KMG-MID člana združevalca10 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana 
združevalca 

Datum pristopa 

                   
 

b.1. Proizvajalci, ki jih združuje član združevalec 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 
 

 

c. Proizvajalci, ki niso več združeni pri članu združevalcu oziroma se na novo pridružijo članu združevalcu 
 

KMG-MID člana združevalca 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana združevalca 

                  
 
c.1. Proizvajalci, ki niso več združeni pri članu združevalcu 

 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
c.2. Proizvajalci, ki so se na novo pridružili članu združevalcu 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 



 
 

 
3. Obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev in proizvajalca, ki ga združuje član združevalec 
 
a. Obseg proizvodnje člana organizacije proizvajalcev, ki je proizvajalec kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev 
priznana 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Obseg proizvodnje 
(kg oddanega mleka ali 

število prašičev prodanih 
preko organizacije 

proizvajalcev) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 
 

 

b. Obseg proizvodnje člana združevalca, ki združuje proizvajalce kmetijskih pridelkov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev 
priznana 
 

KMG-MID člana združevalca11 
 

Firma člana združevalca Davčna številka člana združevalca 

                  
 
b.1. Obseg proizvodnje proizvajalcev, ki jih združuje član združevalec 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Obseg proizvodnje 
(kg oddanega mleka ali 

število prašičev prodanih 
preko organizacije 

proizvajalcev) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
 
Kraj in datum:           Podpis12:     

                                                           
11

 KMG-MID se navede, če je pravna oseba vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 
12

 Podpis zakonitega zastopnika organizacije proizvajalcev. 



 
 

IV. ZDRUŽENJE ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV 
 
 

A. PODATKI O ZDRUŽENJU ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Identifikacijska številka združenja organizacij proizvajalcev:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike13: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:            

                                                           
13

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 



 
 

B. PODATKI O ORGANIZACIJAH PROIZVAJALCEV, ČLANICAH ZDRUŽENJA ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV 

 
a. Prenehanje članstva v združenju organizacij proizvajalcev 
 

Identifikacijska 
številka 

organizacije 
proizvajalcev 

članice 

Firma Davčna številka Datum 
prenehanja 

članstva 

              

              

              

              

              
 
b. Pristop k združenju organizacij proizvajalcev 
 

Identifikacijska 
številka 

organizacije 
proizvajalcev 

članice 

Firma Davčna številka Datum pristopa 

              

              

              

              

              
 
 
Kraj in datum:           Podpis14:     

                                                           
14

 Podpis zakonitega zastopnika združenja organizacij proizvajalcev. 



 
 

V. SKUPINA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU SLADKORNA PESA, KONOPLJA, 
KRUŠNA PŠENICA, OLJNE BUČE, GROZDJE ZA VINO, KROMPIR, MESO, 
MESNI IZDELKI IN ŽIVE ŽIVALI GOVEDA, MESO, MESNI IZDELKI IN ŽIVE 
ŽIVALI DROBNICE TER GOJENE DIVJADI, ČEBELJI PROIZVODI ALI 
KMETIJSKI PROIZVODI IZ SHEME KAKOVOSTI EKOLOŠKA PRIDELAVA IN 
PREDELAVA 

 
 

A. PODATKI O SKUPINI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike15: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             
 
 
 
 

Vrednost tržne proizvodnje16 za kmetijske proizvode17 (EUR):         
 

Vrednost tržne proizvodnje za nekmetijske proizvode (EUR):         
 
 
 
 

                                                           
15

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 
16

 Vrednost tržne proizvodnje za posamezno koledarsko leto je prihodek od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev 
priznana in je razviden iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev.  
17

 Kmetijski proizvodi so proizvodi iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH SKUPINE PROIZVAJALCEV  

 
a. Prenehanje članstva v skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
b. Pristop k skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
 
Kraj in datum:           Podpis18:       

                                                           
18

 Podpis zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev. 



 
 

VI. SKUPINA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU SADJE IN ZELENJAVA 

 
 

A. PODATKI O SKUPINI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike19: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             
 
 
 
 

Vrednost tržne proizvodnje20 za kmetijske proizvode21 (EUR):         
 

Vrednost tržne proizvodnje za nekmetijske proizvode (EUR):         
 
 
 
 

                                                           
19

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 
20

 Vrednost tržne proizvodnje za posamezno koledarsko leto je prihodek od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev 
priznana in je razviden iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev.  
21

 Kmetijski proizvodi so proizvodi iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH SKUPINE PROIZVAJALCEV  

 
a. Prenehanje članstva v skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
b. Pristop k skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
 



 
 

c. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev22 
 

KMG-MID člana skupine proizvajalcev:           
 

GERK-PID 

 

Domače ime 

GERK-a 

 

Površina jagod oziroma 

zelenjave na GERK-u 

ha a 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
Kraj in datum:           Podpis23:       

                                                           
22

 Obseg proizvodnje se navede, če član skupine proizvajalcev prideluje jagode oziroma zelenjavo na GERK z vrsto rabe 1191 rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh. 
23

 Podpis zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev. 



 
 

VII. SKUPINA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU ZELIŠČA 

 
 

A. PODATKI O SKUPINI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike24: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             
 
 
 
 

Vrednost tržne proizvodnje25 za kmetijske proizvode26 (EUR):         
 

Vrednost tržne proizvodnje za nekmetijske proizvode (EUR):         
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 
25

 Vrednost tržne proizvodnje za posamezno koledarsko leto je prihodek od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev 
priznana in je razviden iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev.  
26

 Kmetijski proizvodi so proizvodi iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH SKUPINE PROIZVAJALCEV  

 
a. Prenehanje članstva v skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
b. Pristop k skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
 



 
 

c. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev27 
 

KMG-MID člana skupine proizvajalcev:           
 

GERK-PID 

 

Domače ime 

GERK-a 

 

Površina zelišč na GERK-u 

ha a 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
Kraj in datum:           Podpis28:       

                                                           
27

 Obseg proizvodnje se navede, če član skupine proizvajalcev prideluje zelišča na GERK z vrsto rabe 1180 trajne rastline na njivskih površinah, 1181 trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh oziroma 
1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh. 
28

 Podpis zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev. 



 
 

VIII. SKUPINA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU OKRASNE RASTLINE 

 
 

A. PODATKI O SKUPINI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike29: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             
 
 
 
 

Vrednost tržne proizvodnje30 za kmetijske proizvode31 (EUR):         
 

Vrednost tržne proizvodnje za nekmetijske proizvode (EUR):         
 
 
 
 

                                                           
29

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 
30

 Vrednost tržne proizvodnje za posamezno koledarsko leto je prihodek od prodaje proizvodov iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev 
priznana in je razviden iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev.  
31

 Kmetijski proizvodi so proizvodi iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH SKUPINE PROIZVAJALCEV  

 
a. Prenehanje članstva v skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
b. Pristop k skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
 



 
 

c. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev32 
 

KMG-MID člana skupine proizvajalcev:           
 

GERK-PID 

 

Domače ime 

GERK-a 

 

Površina okrasnih rastlin 

na GERK-u 

ha a 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
Kraj in datum:           Podpis33:       

                                                           
32

 Podatke se navede, če član skupine proizvajalcev prideluje okrasne rastline na GERK z vrsto rabe 1180 trajne rastline na njivskih površinah, 1181 trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh oziroma 
1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh. 
33

 Podpis zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev. 



 
 

IX. SKUPINA PROIZVAJALCEV V SEKTORJU GOZDNI LESNI PROIZVODI 

 
 

A. PODATKI O SKUPINI PROIZVAJALCEV 

 
 

Leto, za katero se sporoča v evidenco:     
 
 
 

Davčna številka:          
          

 
 
 

Firma:              

 
 
 
 

Podatki za stike34: 
 
 
Ime in priimek kontaktne osebe:            
 
 
Elektronski naslov:             
 
 
Št. stacionarnega telefona:            
 
 
Št. mobilnega telefona:             
 
 
 
 
 

Vrednost tržne proizvodnje za proizvode, za katere je SP 
priznana (EUR):         
 
 
 

                                                           
34

 Podatki niso obvezni. Predlagamo navedbo službenih kontaktnih podatkov. 



 
 

B. PODATKI O ČLANIH SKUPINE PROIZVAJALCEV 

 
a. Prenehanje članstva v skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID35 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum prenehanja 
članstva 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 
b. Pristop k skupini proizvajalcev 
 

KMG-MID31 
 

Ime in priimek/firma Davčna številka Datum pristopa 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

                                                           
35

 Če član skupine proizvajalcev ni vpisan v register kmetijskih gospodarstev, se podatka ne navede. 



 
 

c. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev 
 

Ime in priimek/firma EMŠO/MŠO Šifra 
katastrske 

občine 

Parcelna 
številka 

Poddelilka Solastniški 
delež 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
 
Kraj in datum:           Podpis36:        

                                                           
36

 Podpis zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev.«. 


