
PRILOGA 1 

    Najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem pomoči 

Evropskih skupnosti 

 

    Kategorija 1 

    Toplotno obdelano polno mleko pakirano do vključno 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 30.25 

SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polno mleko pakirano nad 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 13.25 

SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano do 0,25 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 34.20 

SIT/0.25 l 

 

    Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0.25 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 116.10 

SIT/l 

 

    Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka – 

pakirano lončki do 180 gr 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 17.60 

SIT/180 gr 

 

    Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka – 

pakirano nad 180 gr 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 100.25 

SIT/l 

 

    Kategorija 5 

    Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano do 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 42.00 

SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano nad 1l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 25.00 

SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano do 

0.25 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 37.10 

SIT/0.25 l 

 

    Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano nad 

0.25 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 127.80 

SIT/l 

 

    Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega 

polposnetega mleka – pakirano lončki do 180 gr 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 19.60 

SIT/180 gr 

 

    Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega 

polposnetega mleka – pakirano nad 180 gr 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 112.00 

SIT/l 

 


