
Letna prijava pridelave sadik hmelja  - Prijava v uradno potrditev za leto 20____ 

 (Navodilo za izpolnjevanje obrazca) 

 

Dobavitelj: Vpišite vaše osebne podatke (neponovljivo registrsko številko dobavitelja prepišite 

                  iz veljavne odločbe o vpisu v FITO - SEME register). 

 

Mesto pridelave: Navedite KMG-MID vašega kmetijskega gospodarstva 

 

Obrazec: A/ Podatki o enotah pridelave na mestu pridelave (o matičnih hmeljiščih, ki jih 

prijavljate v uradni pregled in uradno potrditev): 

- Domače ime hmeljišča: vpišite isto ime, kot je vpisano v RKG. 

- Vpišite GERK-PID številko hmeljišča,  ki ga prijavljate v uradni pregled.  

- Enota hmeljišča v obdelavi (npr.:H1,…): vpišite enako oznako, kot je vpisana v RKG, pod 

opombe napišite, če prijavljate samo del enote. 

- Pod 'Raba MH' (raba matičnega hmeljišča) vpišite:  

- 'CMH', če prijavljate certificirano matično hmeljišče (matično hmeljišče za pridelavo 

  certificiranih sadik B /CSB/; posajeno mora biti s certificiranimi sadikami A /CSA/), ali  

- 'SMH', če prijavljate standardno matično hmeljišče (matično hmeljišče za pridelavo 

    standardnih sadik /St./; posajeno mora biti s certificiranimi sadikami A /CSA/, ali 

    certificiranimi sadikami B / CSB / ali s standardnimi sadikami /St./).  

- Površina celotnega GERK-a: vpiše se površina celotnega GERK-a, kot je navedena v RKG. 

- Prijavljena površina GERK-a: vpiše se površina hmeljišča oz. enote hmeljišča v obdelavi, na 

         kateri rastejo hmeljne rastline, ki jih prijavljate v pregled (na kateri je matično hmeljišče). 

- Št. vrst v nasadu: vpišite dejansko število vrst v nasadu, ki jih prijavljate v pregled. 

 

POMEMBNO: Matično hmeljišče predstavljajo samo tiste rastline hmelja v hmeljišču ali 

na enoti hmeljišča v obdelavi, ki jih prijavljate v uradni pregled in uradno potrditev in od 

katerih boste lahko rezali sadike /CSB ali St/! (Matično hmeljišče je lahko cel GERK, če je 

posajen v istem letu s sadikami ene same sorte istega izvora in kategorije, ali enota hmeljišča v 

obdelavi, ki je posajena v istem letu s sadikami ene same sorte istega izvora in kategorije, ali pa 

del enote hmeljišča v obdelavi - samo določene vrste v nasadu).   

 

Obrazec: B/ Podatki o razmnoževalnem materialu oziroma sadikah hmelja, ki jih nameravate 

pridelati: (Podatke vpisujte pod isto zap. št. enote, kot na obrazcu A zgoraj). 

- Sorta: vpišite ime sorte hmelja, katero prijavljate. 

- Prijavljene matične rastline: vpiše se kategorijo in število matičnih rastlin, ki so posajene v 

matičnem hmeljišču (št. sadilnih mest), ki jih prijavljate v uradno potrditev:                CSA 

(certificirane sadike A), CSB (certificirane sadike B), ali  St. (standardne sadike). 

- Planirana pridelava: vpišite okvirno število sadik hmelja, ki jih nameravate pridelati v 

prijavljenem nasadu: posebej za pridelavo - CSB (certificirane sadike B) – te se pridobijo iz CMH, 

ali  St. (standardne sadike) – te se pridobijo iz SMH. 

Poleg števila sadik OBVEZNO navedite kakovost sadik in sicer (EV – enovenčne sadike ali DV 

- dvovenčne sadike). 

 

Obvezno morate priložiti potrdilo o uradni potrditvi sadik hmelja posajenih v prijavljenem 

matičnem hmeljišču. 

V primeru, da ne prijavljate celotnega GERK-a, morate priložiti tudi orto-foto posnetek 

GERK-a in vrisan del na GERK-u, ki ga prijavljate (z zaporednimi oznakami vrst). 

 

Izpolnjeno prijavo skupaj s potrebnimi prilogami pošljite najkasneje do 30. aprila 20____ 

na naslov: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Organ za potrjevanje, C. Žalskega 

tabora 2, 3310 Žalec, oziroma jo vložite osebno Jošku Livku . Za dodatne informacije se lahko 

obrnete na Joška Livka na telefonski št. (03) 71 21 642 ali (041) 647 404. 
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