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PROŠNJA ZA UPORABO NEEKOLOŠKEGA RASTLINSKEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA  

Priimek in ime  

Naslov  

Poštna številka in pošta   

KMG MID št. 100 
 

Vrsta (npr.: zelje, krompir…) Sorta oz. hibrid (npr.: Emona, KIS Kokra…) Količina (kg, kom, št.semen) 

   

   

   

   

   
Če je potrebno lahko priložite dodaten seznam. 
 

Posamezno odobritev želim, ker: 

❑ v podatkovni zbirki ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala 
iz preusmeritve iz člena 26(1) ali sistemu iz točke (a) člena 26(2) ni registrirana nobena sorta vrste, ki jo želi 
izvajalec dejavnosti pridobiti; (Priloga II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.1a) 

 

❑ noben dobavitelj, ki trži rastlinski razmnoževalni material, ne more pravočasno dobaviti ustreznega ekološkega 
rastlinskega razmnoževalnega materiala ali rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve za setev ali 
sajenje, kadar je uporabnik naročil rastlinski razmnoževalni material v razumnem času, ki omogoča pripravo in 
dobavo ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala ali rastlinskega razmnoževalnega materiala iz 
preusmeritve; Brez izjave dobavitelja, se vloga ne odobri. (Priloga II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.1b)  

 

❑ kadar sorta, ki jo želi pridobiti izvajalec dejavnosti, ni registrirana kot ekološki rastlinski razmnoževalni material ali 
rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve v podatkovni zbirki iz člena 26(1) ali sistemu iz točke (a) člena 
26(2), izvajalec dejavnosti pa lahko dokaže, da nobena registrirana alternativa iste vrste ni primerna, in sicer zlasti 
za agronomske, talne in podnebne razmere ter za tehnološke lastnosti, potrebne za načrtovano proizvodnjo, in da 
je zato odobritev za njegovo proizvodnjo pomembna (Priloga II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.1c) 

Utemeljitev:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

❑ kadar je to upravičeno za uporabo v raziskavah, za testiranje majhnega obsega v terenskih poskusih, za namen 
ohranjanja sort ali inovativne proizvode ter kadar uporabo odobrijo pristojni organi zadevne države članice; (Priloga 
II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.1d) 

 

Izdano dovoljenje velja: 

- za rastlinski razmnoževalni material ki ni pridelan iz GSO ali pridelan z GSO; (11.člen Uredbe (ES) št. 848/2018) 
- za neekološki rastlinski razmnoževalni material, ki po spravilu ni bil obdelan z nedovoljenimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi; (Priloga II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.3) 
- za neekološki rastlinski razmnoževalni material za katerega je bila prošnja odobrena pred setvijo ali sajenjem 

kmetijske rastline; (Priloga II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.4) 
- za posameznega uporabnika za eno rastno dobo naenkrat (Priloga II Uredbe (ES) št.848/2018, del I, točka 1.8.5.5) 

_________________________                                      _______________________________ 
               Kraj, datum                      Podpis 
 

S svojim podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki resnični. Zahtevana dokazila so priložena. 
 

Izpolni IKC UM: 

Dokup:  
❑  dovoljen____________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

❑   ni dovoljen zaradi: ___________________________________ 

________________________________________________ 

 
 
 
 
   ____________    _________________ 
      Datum                  Za IKC UM 

 

ODGOVOR POSLAN: 
 

❑ z navadno pošto dne: ________________________, podpis: _________________ 
 

❑ preko e-pošte: __________________________________, dne: ___________________, podpis: _______________ 
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