
VLOGA ZA VPIS V FITO-REGISTER  
Obrazec 2 - OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE 

Podatek označen z * ni obvezen. Če se odločite za posredovanje podatka, lahko izberete enega ali več načinov. Podatki so namenjeni lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona, faksa ali 
elektronske pošte. 

IV. Prijava / odjava mesta ali enote opravljanja dejavnosti 
 
1.  Prijava                       Sprememba/dopolnitev                        Odjava             

 

2.  Mesto  pridelave        Enota pridelave        Skladišče        Obrat za lesen pakirni material   
          

FITO/KMG-MID mesta FITO-MID ENOTE:  
       

 
V kooperaciji z: 

FITO/KMG-MID  
mesta kooperacije 

  
 

3. Naziv mesta ali enote pridelave (domače ime) 
 

                
         naziv mesta ali enote prodelave          naziv mesta ali enote prodelave 

  

4. Naslov mesta ali enote pridelave 4. Naslov mesta ali enote pridelave 

                                                    
       kraj, naselje ulica hišna št. poštna št. pošta 
5. Velikost površin, na katerih poteka pridelava 
  Zavarovani prostori (rastlinjaki, mrežniki)                 m2           Njivske površine                  ha, ar 
 

6. Skupina(e) rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov in dejavnosti 
 Pridelava Predelava Nadaljnja 

distribucija 
Uvoz 

Razmnoževalni oz. sadilni material1 v sadjarstvu     
Razmnoževalni oz. sadilni material1 v vinogradništvu     
Razmnoževalni oz. sadilni material1 v hmeljarstvu     
Razmnoževalni oz. sadilni material1 v gozdarstvu      
Razmnoževalni oz. sadilni material1 lesnatih okrasnih rastlin     
Razmnoževalni oz. sadilni material1 v zelenjadarstvu     
Razmnoževalni oz. sadilni material1 zelnatih okrasnih rastlin     
Okrasne lončnice     
Seme zelenjadnic     
Seme poljščin     
Seme gozdnih rastlin     
Semenski krompir     
Jedilni krompir     
Plodovi      
Les oziroma lubje      
Lesen pakirni material     
Rastni substrat in zemlja     
Rezano cvetje     

             1 Kot razmnoževalni oz. sadilni material se štejejo sadike, cepiči, podlage, potaknjenci, gomolji in čebulice. 
 
 

FITOS        V. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za mesto/enoto dejavnosti 
 
       Navedena v točki III          Druga kot je navedena v točki III     
1. Odgovorna osebe za zdr. varstvo rastlin, če je druga kot v točki III 

      EMŠO:      
ime in priimek  

2. Naslov  

             
   

        
       kraj, naselje ulica hišna št. poštna št. pošta 
 

*telefon:         *GSM         
 omrežna sk. telefonska številka omrežna sk. telefonska številka 
*elektronski naslov:       

3. Razmerje do imetnika: 
  imetnik sam       v rednem delovnem razmerju   v pogodbenem del. razmerju   v kooperacijskem raumerju 
   
                

   S podpisom jamčim za točnost podatkov! 
Datum:   /   / 2 0   
             dan    mesec         leto    žig                                   podpis imetnika oz. zakonitega zastopnka pravne osebe 


