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PROŠNJA ZA DOKUP KONVENCIONALNIH SEMEN/SADIK 
(iz Uredbe EU za ekološko kmetijstvo) 

 
Podatki o vlagatelju prošnje: 
Naziv: vnesi naziv 
Naslov: vnesi naslov 
Poštna št.  vnesi poštno Pošta: vnesi pošto 

 
Zaprošam za dovoljenje za dokup konvencionalnih semen/sadik v obdobju od izberi do izberi leta izberi leto  
Odobritev uporabe neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala se pridobi pred setvijo ali sajenjem kmetijske rastline. 
 
Zap. 

št.. 
Vrsta semen/sadik Latinsko ime sorta proizvajalec količina 

razlog 

dokupa* 

predviden mesec 

dokupa 

1 vnesi vrsto Vnesi latinsko 

ime 

vnesi sorto vnesi proizvajalca vnesi 

količino 

izberi izberi 

2 vnesi vrsto Vnesi latinsko 
ime 

vnesi sorto vnesi proizvajalca vnesi 
količino 

izberi izberi 

3 vnesi vrsto Vnesi latinsko 
ime 

vnesi sorto vnesi proizvajalca vnesi 
količino 

izberi izberi 

4 vnesi vrsto Vnesi latinsko 
ime 

vnesi sorto vnesi proizvajalca vnesi 
količino 

izberi izberi 

5 vnesi vrsto Vnesi latinsko 
ime 

vnesi sorto vnesi proizvajalca vnesi 
količino 

izberi izberi 
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*Kot razlog dokupa navedite eno od opredelitev iz  Uredbe 2018/848, Priloga II, Del I, točka 1.8.5.1 
Dovoljenje za uporabo semena ali semenskega krompirja, ki ni pridelano s postopkom ekološke pridelave, se lahko izda le v naslednjih primerih:  
(a) kadar v podatkovni zbirki, objavljeni na spletni strani MKGP, ni registrirana nobena sorta vrste, ki jo želi izvajalec dejavnosti pridobiti; 

(b) kadar noben dobavitelj, tj. izvajalec javnosti, 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;;  

(c) kadar sorta, ki jo želi pridobiti izvajalec dejavnosti, ni registrirana kot ekološki rastlinski razmnoževalni material ali rastlinski razmnoževalni material iz 
preusmeritve v podatkovni zbirki, objavljeni na spletni strani MKGP, 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; 

(d) 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. 

S podpisom jamčim, da so navedeni podatki točni in resnični 
 
Vnesi kraj, izberi datum. 
                                                                                                                                                                  Podpis odgovorne osebe 

 
Izpolni Bureau Veritas d.o.o.: 
 

☐ odobreno v celoti 
 

☐ delno odobreno; obrazložitev: vnesi obrazložitev za delno odobritev vloge. 
 

Odobritev velja do: izberi datum. 
 
☐ ni odobreno; obrazložitev: vnesi obrazložitev za delno odobritev vloge. 
 
Vnesi kraj, izberi datum. 
                                                                                                                                                                  Podpis odgovorne osebe 
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