
PRILOGA 1 

    Najvišje cene z upoštevanim DDV, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem 

pomoči Evropskih Skupnosti 

 

    Kategorija 1 

    Pasterizirano polno mleko pakirano do vključno 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 64,00 SIT/l 

 

    UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 84,00 SIT/l 

 

    Pasterizirano polno mleko pakirano nad 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 39,00 SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje 

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

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 204,00 SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje 

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

vključno 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 64,00 SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje 

najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 1.00 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 39,00 SIT/l 

 

    Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka 

pakirano do vključno 200 gr. 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti:167,00 SIT/kg 

 

    Kategorija 2 

    Mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega mleka z najmanj 3% mlečne 

maščobe – pakirano do vključno 200 gr 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti:170,00 SIT/kg 

 

    Toplotno obdelano mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 

90% mleka z najmanj 3% mlečne maščobe, preračunano na maso, pakirano do 

vključno 0,25 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 207,00 SIT/l 

 

    Kategorija 5 

    Pasterizirano polposneto mleko, pakirano do vključno1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 75.00 SIT/l 

 

    UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 95.00 SIT/l 

 

    Pasterizirano polposneto mleko pakirano nad 1 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 50.00 SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

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

vključno 0.25 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 215,00 SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

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

l do vključno 1.00 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 75,00 SIT/l 

 

    Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki 

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

1,00 l 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 50,00 SIT/l 

 

    Polposneti mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega 

mleka – pakirano do vključno 200 gr 



    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti:177,00 SIT/kg 

 

    Kategorija 6 

    Mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega mleka z najmanj 1% mlečne 

maščobe – pakirano do vključno 200 gr. 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 369,00 SIT/kg 

 

    Kategorija 9 

    Siri, razen svežih in predelanih sirov, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi, 

preračunano na maso, najmanj 45%. 

    Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 659,00 SIT/kg 

 


