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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 STARE SORTE SADNIH RASTLIN V SORTNO LISTO 
 

 
1. Prijavitelj sorte: 

 

Ime in priimek/  
Naziv firme:  

      

Naslov:          

Poštna št.:        Pošta:        

Telefon:*         Telefaks:*       e-pošta:*       

 
2. Vzdrževalci sorte: 
 

Ime in priimek/  
Naziv firme:  

      

Naslov:          

Poštna št.:        Pošta:        

Telefon:*         Telefaks:*       e-pošta:*       

 

Ime in priimek/  
Naziv firme:  

      

Naslov:          

Poštna št.:        Pošta:        

Telefon:*         Telefaks:*       e-pošta:*       

 

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. Podatki o poreklu in vzdrževanju sorte v Sloveniji 

4.1 Poreklo (glej opis sorte) 

4.2 Ime in priimek ali naziv in naslov vzdrževalca:         

–   registrska številka pod katero je vpisan v FITO/SEME register1:        

 

                                                 
1
 Podatek je obvezen, če se sorta vzdržuje v matičnem nasadu 



 

4.2.1 Vrsta objekta, kjer se sorta vzdržuje:  

  genska banka     referenčna kolekcija   matični nasad 

  poskusni/demonstracijski nasad    proizvodni nasad  

 

4.2.2 Dodatni vzdrževalci:         DA      NE 

4.2.1 Podatki o vzdrževalcu: 

– ime/naziv objekta in naslov:       

– registrska številka pod katero je vpisan v FITO/SEME register1:        

– KMG_MID:        in številka GERK-a:        

– Vrsta objekta, kjer se sorta vzdržuje:  

  genska banka     referenčna kolekcija   matični nasad 

  poskusni/demonstracijski nasad    proizvodni nasad  

4.2.2 Podatki o vzdrževalcu: 

– ime/naziv objekta in naslov:       

– registrska številka pod katero je vpisan v FITO/SEME register1:        

– KMG_MID:        in številka GERK-a:        

– vrsta objekta, kjer se sorta vzdržuje:  

  genska banka     referenčna kolekcija   matični nasad 

  poskusni/demonstracijski nasad    proizvodni nasad  

 
 

5. Izjava    
 
Prosim za vpis sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji. 

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

 
 
 Kraj:                   Datum:         
 
                Podpis prijavitelja 

 
 
 

 

 

 

 

Priloge: 

1. Opis sorte 
2.       
 

 

 
 


