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OBRAZEC ZA VPIS V REGISTER ČEBELNJAKOV 

    I. Podatki o kmetijskem gospodarstvu                                          KMG-MID*:    1 0 0       
 

       

Občina Naselje Ulica Hišna št. 
Dodatek 
k hišni št. 

Poštna št. Pošta 

          

 

   II. Podatki o čebelarju 

Ime Priimek ali naziv EMŠO oz. matična št. ali davčna številka Telefonska št.**/  E-pošta** 

                

  

Občina Naselje Ulica Hišna št. 
Dodatek 
k hišni št. 

Poštna št. Pošta 

          

 
 III. Podatki o čebelnjakih 

Številka čebelnjaka 
(polje izpolni SIRIS) 

Domače ime 

čebelnjaka 

Podatki iz katastra Tip 
panjev 

(obkrožiti) 

Število 
družin 

ob vpisu 
Šifra k. o. Ime k. o.   Št. parcele  /  Poddelilka Y koordinata X koordinata 

           
/ 

                listovni / nakladni 
 

           
/ 

                listovni / nakladni  

           
/ 

                listovni / nakladni  

 

Datum: ______________________                                              Podpis čebelarja: ______________________ 

 
* Vpis v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) uredite na upravni enoti (pridobite KMG-MID). 
** Izpolnite, če želite, da z vami komuniciramo tudi po telefonu ali elektronski pošti:  

- če boste navedli el. naslov, vas bomo o vpisu čebelnjaka v Register čebelnjakov obvestili po el. pošti; 
- če el. naslova ne boste navedli, boste po pošti prejeli le tablico za označevanje čebelnjakov. Podatke o registriranih čebelnjakih v Registru čebelnjakov boste lahko preverili sami 

na spletni strani uprave na naslovu: https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpisek-iz-uradnih-registrov-in-evidenc-za-podrocje-primarne-proizvodnje/ 

  IV. Sporočanje podatkov v Register živilskih obratov 

Med in čebelje pridelke oddajam na trg  (med, med v satju, matični mleček, cvetni prah, propolis, vosek)                                            DA                 NE   
Če oddajate čebelje pridelke končnemu potrošniku ali obratu prodaje na drobno, ki neposredno oskrbuje končnega 
potrošnika, izključno na mestu pridelave, se vam ni  potrebno vpisati v RŽO (v tem primeru označite NE). 

Med in čebelje pridelke oddajam na trg v predelani obliki                                                                                       DA                 NE   
(medica, medeno žganje, med s sadjem ipd.)  
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