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VLOGA IN NAROČILNICA ZA EMBALAŽO 2021 
 
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 
 

Domače uradno ime kmetijskega 
gospodarstva (če obstaja) 

 

Sedež oziroma naslov kmetijskega 
gospodarstva 

 

Občina  

 
KMG - MID          

 
EŠ »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE« 
(če že obstaja; 
v primeru, da ne veste, pustite prazno) 

       

 
PRIIMEK IN IME VLAGATELJA  
(nosilec ali namestnik nosilca KMG) 

 

Naslov VLAGATELJA 
(ulica, kraj, poštna števila, pošta) 

 

DAVČNA ŠTEVILKA:  

Občina  

KONTAKT VLAGATELJA: Telefonska 
števila in/ali GSM 

 

KONTAKT VLAGATELJA: E-naslov  

 
NAŠTEJTE VSE VRSTE SADJA IN/ALI ZELENJAVE IN/ALI POLJŠČIN, KI JIH BOSTE TRŽILI  
V EMBALAŽI (!!!navajate lahko izključno lastne pridelke) 

 

OBRNI LIST! 
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Tehnični podatki embalaže in predvidena cena 
NIZEK PLATO – 12 cm višina:  
Dimenzije zloženega zabojčka: dolžina 50 cm, širina 30 cm, 
višina 12 cm, material: za hladilnice, lak, valovit karton, zunanja 
stran potiskana, enostavno ročno zlaganje, vez po 25 kosov 

CENA: 0,85 EUR / kos (DDV je vključen) 
 

NIZEK PLATO – 9 cm višina:  
Dimenzije zloženega zabojčka: dolžina 50 cm, širina 30 cm, višina 
9 cm, material: za hladilnice, lak, valovit karton, zunanja stran 
potiskana, enostavno ročno zlaganje, vez po 25 kosov 

CENA: 0,75 EUR / kos (DDV je vključen) 
 

MANJŠI PLATO: 
Dimenzije zloženega zabojčka: dolžina 30 cm, širina 20 cm, 
višina 11 cm, material: za hladilnice, lak, valovit karton, zunanja 
stran potiskana, enostavno ročno zlaganje, vez po 50 kosov 

CENA: 0,40 EUR / kos (DDV je vključen) 
 

VISOK PLATO: 
Dimenzije zloženega zabojčka: dolžina 50 cm, širina 30 cm, višina 
17 cm, material za hladilnice, lak, valovit karton, zunanja stran 
potiskana, enostavno ročno zlaganje, vez po 25 kosov 

CENA: 1,15 EUR / kos (DDV je vključen) 
 

PAPIRNATA VREČKA: 
Dimenzije: višina 35 cm, širina 19 cm 
material: bel natron papir, zunanja stran potiskana 
CENA: 0,04 EUR / kos (DDV je vključen) 
= 4,00 EUR / 100* kos (DDV je vključen) 
*minimalna naročena količina =100 kos (vez po 100 kos) 
 

 

NAROČILO 
Nizek plato – višina 12 cm kos 

Nizek plato – višina 9 cm kos 

Visok plato  kos 

Manjši plato kos 

Vrečke kos 

 
S KRIŽCEM OZNAČITE ENO OD SPODNJIH MOŽNOSTI 

  vlogi prilagam izpisek iz RKG, ki ni starejši od treh mesecev 
  ne prilagam izpiska iz RKG, ker ni sprememb od zadnjega priloženega izpiska v letih 2016 ali   

        2017 ali 2018 ali 2019 ali 2020 
 

IZJAVA 
Spodaj podpisani/a vlagatelj izjavljam, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi resnični  
in da se bom držal naročila navedenih kosov in od naročila ne bom odstopil. 

Kraj in datum:  

Podpis vlagatelja:  
OBRNI LIST! 


