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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, 

VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN 

 

 Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
 

Izpolni UVHVVR 
 

Datum vložitve prijave:       

Klasifikacijska oznaka:       

Registrska številka:       

 
 

 

 

PRIJAVA  ZA  VPIS  OHRANJEVALNE  SORTE    

V   SORTNO  LISTO 

 
1. Prijavitelj 

Ime in priimek/  
Naziv firme:  

      

Naslov:          
Poštna št.:        Pošta:        
Telefon:*         Telefaks:*       e-pošta:*       
 

*  Podatek ni obvezen; namenjen je lažji in hitrejši  komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona ali elektronske pošte. 
 
2. Rastlinska vrsta, ki ji pripada sorta  

Botanično ime:        

Slovensko ime:        
 
3. Poimenovanje sorte (uporabljate velike in male črke)  

Ime sorte:        

Znani sinonimi:       

 
4. Izvor sorte in regija porekla sorte  

4.1. Tip sorte 

   Domača (avtohtona) sorta  

   Sorta, ki je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje, in je ogrožena zaradi genske erozije 
(udomačena, tradicionalna sorta) 

4.2. Genetski izvor 

   Načrtno križanje (navedite starševske komponente, opraševalno sorto na prvem mestu):       

   Naključni sejanec (navedite starševske komponente, če so znane, opraševalno sorto na prvem mestu):       

   Mutacija (navedite izvorno sorto):       

   Drugo (navedite, kje, kdaj in kako je bila sorta odkrita ali razvita):        

4.3. Geografski izvor (Država/območje, kjer je bila sorta požlahtnjena, vzgojena, razvita ali odkrita):  

      

4.4. Regija porekla (območje ali območja, kjer se je sorta v preteklosti pridelovala oziroma na katera je 

naravno prilagojena):        
 
5. Podatki o vzdrževanju in razmnoževanju sorte  

5.1  Vzdrževalec sorte  

Ime in priimek/  
Naziv firme:  

      

Neponovljiva registrska številka pod katero je vpisan v FITO/SEME register*:       
Naslov:          
Poštna št.:       Pošta:       
Telefon:*       Telefaks:*       e-pošta:*       
 

* Podatek ni obvezen; namenjen je lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona ali elektronske pošte. 

 



 

 
5.2 Način vzdrževanja sorte 

   Genska banka      Vzdrževalna selekcija  

   Referenčna kolekcija     Matični nasad 

   Drugo (opišite):       

5.3 Podatki o objektu/lokaciji, kjer se sorta vzdržuje 

Ime/Naziv objekta/lokacije:        

Naslov:       

KMG_MID št. kmetijskega gospodarstva*:            in številka GERK-a*:       
 

*Podatek je obvezen, če se sorta vzdržuje v matičnem nasadu) 

5.4 Način razmnoževanja sorte 

   Potkanjenci       Seme  

   Razmnoževanje 'in vitro'     Drugo (opišite):       

Če se sorta razmnožuje s semenom, navedite metodo razmnoževanja 

  Samoprašna sorta    Tujeprašna sorta     Imbridirana linija 

  Dvolinijski hibrid    Trilinijski hibrid    Štirilinijski hibrid 

  Drugo (opišite):       
 
6. Podatki o sorti, pridobljeni pri pridelavi, razmnoževanju in uporabi pridelka 

      

 

 

 
7. Zahteva za pridelavo semenskega materiala sorte v dodatnem območju, izven regije porekla 

   NE   

   DA (v tem primeru je potrebno zahtevo utemeljiti): 

      

 

 

 
 

8. Izjava    
 

Prosim za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji. 

Izjavljam, da so navedbe v prijavi in prilogah, po moji najboljši vednosti popolne in pravilne.  

Strinjam se, da bom poravnal vse stroške v postopku vpisa v sortno listo v predpisanem roku. 
.  
 

 
 Kraj:                   Datum:         

 
                Podpis prijavitelja 

 
 
Priloge: 

1. Opis sorte 
2.       
3.       
4.       


