
 

 

PRILOGA 1 
 

Obrazec: PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE1 
/ ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA 
 
 

I. Podatki o kmetijskem gospodarstvu 

 
 

 
 

 
 
 

II. Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva 

 
 
Priimek in ime/Naziv:  

 
Davčna št.:    

 
 

III. Podatki o kontaktni osebi na kmetijskem gospodarstvu 

 
 
Priimek in ime  

 
Telefon*:  Mobilni telefon*:  Telefaks*:  

 
E-pošta*:  

 
 
 
 

Podatek označen z * ni obvezen. Podatki so namenjeni lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se 
vršila preko telefona / mobilnega telefona / telefaksa / E-pošte. Navedete lahko enega ali več 
kontaktnih podatkov. 
 

                                                      
1
 Nezmožnost prodaje v tem obrazcu pomeni umik s trga po tej uredbi. 

KMG-MID:          



IV. Podatki o pridelku, ki je predmet nezmožnosti prodaje (ukrep »N prodaja«): 

POZOR: Rubriko izpolnite v primeru uveljavljanja ukrepa »N prodaja«. 

Vrsta zelenjave  Količina 

(ton) 

Namembni kraj 

(denaturacija/predelovalna 

industrija/brezplačna razdelitev) 

 

Kraj, kjer se pridelek nahaja za namen pregleda prve stopnje (natančen 

naslov) 

KUMARE    ,    

PARADIŽNIK    ,    

SOLATA IN ENDIVJA    ,    

SLADKA PAPRIKA    ,    

BUČKE    ,    

 

V. Opis posebnega ali splošnega tržnega standarda za posamezne vrste zelenjave (s križcem označite skladnost zelenjave, ki je predmet nezmožnosti 

prodaje) 

 

Vrsta zelenjave POSEBNI TRŽNI STANDARD – SKLADNOST S STANDARDOM (pridelek izpolnjuje 

minimalne zahteve za razred II z dovoljenimi odstopanji, da je nepoškodovan, zdrav, čist, 

praktično brez vsake vidne tuje snovi, praktično brez škodljivcev in poškodb, ki bi jih na 

mesu povzročili škodljivci, brez odvečne zunanje vlage, brez tujega vonja in/ali okusa) 

DA NE 

SLADKA PAPRIKA   

PARADIŽNIK   

SOLATA IN ENDIVIJA   

   

Vrsta zelenjave SPLOŠNI TRŽNI STANDARD – SKLADNOST S STANDARDOM (pridelek je 

nepoškodovan, zdrav, čist, praktično brez vsake vidne tuje snovi, praktično brez 

škodljivcev in poškodb, ki bi jih na mesu povzročili škodljivci, brez odvečne zunanje vlage, 

brez kakršnega koli tujega vonja in/ali okusa) 

DA NE 

KUMARE   

BUČKE   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI.     Podatki o pridelku, ki je predmet zelenega obiranja (ukrep »Z obiranje«) VII.     Podatki o pridelku, ki je predmet opustitve spravila (ukrep »O spravilo«) 

POZOR: Rubriko izpolnite v primeru uveljavljanja ukrepa »Z obiranje«. POZOR: Rubriko izpolnite v primeru uveljavljanja ukrepa »O spravilo«. 

Vrsta zelenjave  Količina 

(ton) 

 Vrsta zelenjave  Količina 

(ton) 

KUMARE    ,   KUMARE    ,  

PARADIŽNIK    ,   PARADIŽNIK    ,  

SOLATA IN ENDIVJA    ,   SOLATA IN ENDIVJA    ,  

PAPRIKA    ,   PAPRIKA    ,  

BUČKE    ,   BUČKE    ,  

 

VIII. Podatki o zemljiščih, na katerih je (bil) pridelek, ki je predmet ukrepov »N prodaja« / »Z obiranje« / »O spravilo« pridelan 

 

UKREP 
»O prodaja« 

»Z obiranje« 

»O spravilo« 

Vrsta zelenjave GERK PID 
(podatek iz D obrazca za leto 

2011) 

Domače ime 

GERK-a 
(podatek iz D obrazca za 

leto 2011) 

Šifra 

kmetijske 

rastline 
(podatek iz D 

obrazca za leto 

2011) 

Površina pridelka na GERK, ki je 

predmet posameznega ukrepa 

ha a m
2
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

IX. Podatki o pogodbah za leto 2011, ki niso bile realizirane 

 

Številka pogodbe Datum uveljavitve pogodbe Polno ime druge pogodbene stranke (zadruge ali trgovske družbe s področja trgovine) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljam, da so vsi podatki iz tega obrazca točni in da pridelki, ki so predmet ukrepa »nezmožnost prodaje«, 

ustrezajo veljavnemu posebnemu tržnemu standardu ali veljavnemu splošnemu tržnemu standardu! 

 

Kraj:  Datum:  Podpis (žig) nosilca:  



 


