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4123.

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 37. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/92) objavljam

poziv
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije
Po obvestilu guvernerja Banke Slovenije dne 3. marca
2004 poteče mandat viceguvernerju Banke Slovenije.
Zato je potrebno objaviti poziv za zbiranje predlogov
možnih kandidatov za prosto mesto viceguvernerja Banke
Slovenije.
Predloge za možne kandidate za viceguvernerja Banke
Slovenije je treba poslati v roku 35 dni po objavi tega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti
pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Št. 001-23-5/03
Ljubljana, dne 16. septembra 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4124.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta za hitro cesto na odseku Koper–Izola

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo
sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za hitro cesto na odseku Koper–Izola

Cena 2000 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIII

I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Izola (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Ljubljana,
št. projekta: Urbi-3002, v avgustu 2003, vključno s Poročilom o vplivih na okolje za hitro cesto na odseku Koper–Izola
(Vodnogospodarski biro Maribor d.d., maj 2003, št. projekta: 2480/02) in strokovnimi podlagami.
II
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v prostorih Občine Izola, Postojnska
ulica 3, Izola, v prostorih Krajevne skupnosti Koper-center,
Verdijeva ulica 9, Koper, v prostorih Krajevne skupnosti Za
Gradom ter Krajevne skupnosti Semedela, Jurčičeva ulica
2, Koper, v prostorih Krajevne skupnosti Žusterna, Dolga
reber 5, Koper in v prostorih Krajevne skupnosti Livada,
Veluščkova ulica 8, Izola, v času od 26. 9. 2003 do 26. 10.
2003.
Javni obravnavi bosta potekali dne 6. 10. 2003 ob
17. uri v mali gledališki dvorani, Verdijeva ulica 3, Koper in
dne 7. 10. 2003 ob 17. uri v dvorani Občinskega sveta
občine Izola, Kristanov trg 1, Izola.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge
vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni
obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.urspp@gov.si (v rubriko zadeva navesti ključne besede
“HC Koper–Izola“) do konca javne razgrnitve.
III
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika
izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-37/00
Ljubljana, dne 9. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0150
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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4125.

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
okrasnih rastlin

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega odstavka 10. člena in četrtega odstavka 20. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih
rastlin*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
Ta pravilnik določa:
– zahteve za pridelavo in trženje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material);
– zahteve za seznam sort okrasnih rastlin, ki ga vodi
dobavitelj;
– postopek uradnega nadzora nad dobaviteljem in razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin;
– vsebino obrazca, roke in način vlaganja prijave pridelave razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin;
– vsebino etikete in potrdila, ki jih izda dobavitelj.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ‘razmnoževalni material’ je material okrasnih rastlin
(semena, cele rastline, razen končnih rastlin, čebulice, gomolji, korenike, živice, potaknjenci, podlage, cepiči in podobno), ki je namenjen za:
– razmnoževanje okrasnih rastlin ali
– pridelavo okrasnih rastlin; v primeru pridelave okrasnih rastlin iz celih rastlin velja ta izraz le, če se iz cele
rastline pridela končna rastlina, ki je namenjena nadaljnjemu trženju;
2. ‘razmnoževanje’ je reprodukcija na vegetativen ali
drug način;
3. ‘dobavitelj razmnoževalnega materiala’ (v nadaljnjem
besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja
vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelavo, pripravo za
trg, uvozom oziroma trženjem razmnoževalnega materiala,
in je vpisan v register dobaviteljev;
4. ‘mesto pridelave’ je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg
oziroma trženje razmnoževalnega materiala;
5. ‘partija’ ali ‘serija’ je količina ali število razmnoževalnega materiala iste vrste oziroma sorte in izvora, pridobljena
ali pridelana isto leto na istem mestu pridelave;
6. ‘pošiljka’ je količina ali število razmnoževalnega materiala ene ali več partij ali serij, ki se prevažajo skupaj;
7. ‘oznaka partije’, ‘oznaka serije’ ali ‘oznaka pošiljke’ je
vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost partije, serije ali pošiljke;
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8. ‘karantenski škodljivi organizmi’ so organizmi, katerih vnos in širjenje sta prepovedana in ki so določeni s
predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
9. ‘razmnoževalni material, ki ga mora spremljati rastlinski potni list’, je razmnoževalni material tistih vrst okrasnih
rastlin, ki so navedene v seznamih V.A.I/1 in V.A.I/2, ki sta
določena s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje
vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
10. ‘razmnoževalni material, za katerega je obvezen
inšpekcijski pregled v državi porekla in ki ga mora pri uvozu
spremljati fitosanitarno spričevalo’, je razmnoževalni material tistih vrst okrasnih rastlin, ki so navedene v seznamih
V.B.I in V.B.II, ki sta določena s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih
organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov;
11. ‘imenovani laboratorij’ je laboratorij, imenovan za
opravljanje analiz in laboratorijskih testiranj vzorcev razmnoževalnega materiala v skladu s predpisi, ki urejajo semenski
material kmetijskih rastlin;
12. ‘oznaka “ES kakovost“‘ pomeni, da razmnoževalni
material izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika;
13. ‘oznaka “SI“‘ je koda države Republike Slovenije;
14. ‘oznaka “MKGP-UVRS“‘ je kratica za Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo;
15. ‘KMG-MID’ je identifikacijska številka mesta ali enote pridelave, ki se jo mestu ali enoti pridelave dodeli v
skladu s predpisi, ki urejajo vodenje registra kmetijskih gospodarstev in vodenje registra dobaviteljev.
3. člen
(izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja)
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material:
– ki je namenjen izvozu, če je primerno označen in
ločen od ostalega razmnoževalnega materiala;
– če se njegovi proizvodi ne uporabljajo za okrasne
namene in če njegovo trženje urejajo posebni predpisi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa mora razmnoževalni material iz prejšnjega odstavka izpolnjevati zahteve po
predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL
4. člen
(zahteve za dobavitelja)
(1) Dobavitelj, ki prideluje, pripravlja za trg, uvaža oziroma trži razmnoževalni material, mora biti pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisan v register dobaviteljev v skladu
s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, pri okrasnih rastlinah iz 9.
in 10. točke 2. člena tega pravilnika pa tudi v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega var-

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, Direktivo
Komisije 93/49/EGS o določitvi načrta s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v
skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS, spremenjeno z Direktivo Komisije 1999/67/ES, Direktivo Komisije 1999/66/ES o določitvi
zahtev za etiketo ali drug dokument, ki ga izdela dobavitelj v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES, in Direktivo Komisije 1999/68/ES o
dodatnih določbah za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES.
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stva rastlin, in mora imeti dovoljenje za izdajo rastlinskih
potnih listov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
(2) Dobavitelj mora zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami iz tega pravilnika izpolnjevati naslednje obveznosti:
– imeti mora načrt pridelave, ki vsebuje: kopijo katastrskega načrta z natančno vrisanimi objekti ali zemljišči za
pridelavo razmnoževalnega materiala, vključno s pripadajočim varovalnim pasom, sadilni načrt, tehnološki načrt ter
načrt za izvajanje nadzora škodljivih organizmov na rastlinah
ter v objektih oziroma na zemljiščih, kjer se razmnoževalni
material prideluje ali pripravlja za trg,
– v skladu z načrtom pridelave iz prejšnje alinee mora
pravočasno in kakovostno izvesti načrtovane tehnološke postopke ter voditi evidence o njihovi izvedbi (datum, vrsta
izvedenega postopka ali opravila, način izvedbe),
– v skladu z načrtom pridelave iz prve alinee tega odstavka mora stalno izvajati nadzor škodljivih organizmov iz
priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, odvzemati vzorce
in jih pošiljati v analizo imenovanemu laboratoriju ter izvajati
ukrepe, potrebne za zmanjšanje nevarnosti pojava oziroma
širjenja teh škodljivih organizmov,
– voditi mora evidence o izvedenem nadzoru nad škodljivimi organizmi iz prejšnje alinee: o datumu morebitnega
pojava škodljivega organizma iz priloge tega pravilnika, o
vsakem izvedenem ukrepu za preprečevanje njegovega širjenja, zlasti o vsakem tretiranju ali odstranitvi in uničenju
razmnoževalnega materiala, ter o datumu in načinu odvzema vzorcev rastlin ali zemlje,
– v primeru pojava ali suma, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi, mora nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja,
– omogočiti mora izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora, dopustiti uradni odvzem vzorcev in nemudoma
izvesti ukrepe, ki jih pri nadzoru odredi pristojni fitosanitarni
inšpektor,
– zagotavljati, da so posamezne partije ali serije razmnoževalnega materiala med pridelavo, skladiščenjem in
pripravo za trg ves čas ločene,
– voditi mora evidence o poreklu materiala, uporabljenega za razmnoževanje ali pridelavo okrasnih rastlin: o vrsti,
sorti, oznaki partije ali serije, količini, o datumu prejema ali
nakupa ter o njegovem izvoru (o dobavitelju tega materiala
ali o mestu pridelave),
– voditi mora evidence o pridelavi ali nabavi razmnoževalnega materiala: o vrsti, sorti in količini, oznaki partije ali
serije, o količini in datumu pridelave ali nabave,
– voditi mora evidence o sestavi posameznih pošiljk
razmnoževalnega materiala, ki ga proda ali odda: o vrsti,
sorti, oznaki partije ali serije, o količini in datumu prodaje
ali oddaje. Če dobavitelj pred trženjem združi ali pomeša
partije ali serije razmnoževalnega materiala različnega izvora, mora evidenca o sestavi take pošiljke vsebovati podatke o količini ali številu razmnoževalnega materiala ali
sadik posameznih partij ali serij, ki sestavljajo združeno
partijo ali serijo.
(3) Dobavitelj mora voditi evidence o izdanih potrdilih
in etiketah dobavitelja iz prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika.
(4) Dobavitelj mora evidence iz druge, četrte, osme,
devete in desete alinee drugega odstavka tega člena in iz
prejšnjega odstavka ter dokazila, na podlagi katerih vodi
evidence, hraniti najmanj tri leta po preteku koledarskega
leta, v katerem so evidence in dokazila nastali.
(5) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega materiala, ni potrebno izpolnjevati obvez-
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nosti iz prve, druge, tretje, četrte, osme, devete in desete
alinee drugega odstavka ter iz tretjega odstavka tega člena.
Ne glede na prej navedeno pa mora dobavitelj voditi evidence o nabavi in o prodaji ali oddaji razmnoževalnega materiala: o vrsti oziroma sorti, oznaki partije ali serije, o količini in
datumu nabave in prodaje ali oddaje.
5. člen
(zahteve za razmnoževalni material)
(1) Razmnoževalni material se lahko trži, če:
– je dobavitelj prijavil pridelavo razmnoževalnega materiala pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju in je pristojni
fitosanitarni inšpektor izvedel nadzor pri dobavitelju v skladu
z 10. členom tega pravilnika,
– glede kakovosti, zdravstvenega stanja ter glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti izpolnjuje zahteve, določene s tem pravilnikom,
– je pakiran in označen, kot določa ta pravilnik.
(2) Razmnoževalni material okrasnih rastlin izpolnjuje
zahteve iz druge alinee prejšnjega odstavka, če je bilo pri
nadzoru, ki ga izvaja dobavitelj v skladu z načrtom pridelave
iz prve alinee drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, in
pri inšpekcijskem pregledu iz 10. člena tega pravilnika ugotovljeno:
– na podlagi vizualnih pregledov razmnoževalnega materiala v rasti, da je brez karantenskih škodljivih organizmov
ali ne kaže znakov njihove prisotnosti,
– na podlagi vizualnih pregledov razmnoževalnega materiala v rasti, da je praktično brez škodljivih organizmov, ki
znižujejo njegovo kakovost in so navedeni v prilogi tega
pravilnika, ali da ne kaže znakov njihove prisotnosti,
– da je dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga lahko
uporabi kot razmnoževalni material,
– da je nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko
vplivajo na kakovost oziroma zmanjšajo njegovo uporabno
vrednost,
– da je sortno pristen in čist (v primeru iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika),
– da je seme kalivo (v primeru, da gre za seme).
(3) Razmnoževalni material, ki na podlagi vidnih znakov
in simptomov ni brez škodljivih organizmov iz druge alinee
prejšnjega odstavka, je treba nemudoma ustrezno tretirati
ali, če zahtevi iz druge alinee prejšnjega odstavka drugače
ni mogoče zadostiti, odstraniti.
(4) Poleg zahtev iz drugega odstavka tega člena mora
razmnoževalni material iz rodu Citrus L. izpolnjevati tudi
naslednje zahteve:
– izvirati mora iz materiala, ki je bil pregledan in je bilo
ugotovljeno, da ne kaže znakov virusov ali virusom podobnih organizmov in bolezni,
– biti mora pregledan in ugotovljeno mora biti, da je od
začetka zadnje rastne dobe praktično brez virusov ali virusom podobnih organizmov in bolezni,
– v primeru cepljenih sadik mora biti cepljen na podlage, ki so odporne na viroide.
(5) Poleg zahtev iz drugega odstavka tega člena morajo čebulice in gomolji izpolnjevati tudi naslednjo zahtevo:
– razmnoževalni material mora izvirati iz materiala, ki je
bil v času rasti pregledan in je bilo ugotovljeno, da je brez
karantenskih škodljivih organizmov in brez škodljivih organizmov iz priloge tega pravilnika.
(6) Poleg zahtev iz tega člena mora razmnoževalni material glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(7) Določbe tega člena se, razen določb prve alinee
drugega odstavka in šestega odstavka tega člena, ne uporabljajo za razmnoževalni material, ki je namenjen za preiz-

Stran

13088 / Št. 91 / 19. 9. 2003

kušanje, v znanstvene namene, za selekcijo ali za ohranjanje genske raznolikosti.
6. člen
(pakiranje in označevanje razmnoževalnega materiala,
potrdilo in etiketa dobavitelja)
(1) Razmnoževalni material se trži v partijah ali serijah.
Označen mora biti z etiketami dobavitelja oziroma opremljen
s potrdilom dobavitelja.
(2) Dobavitelj lahko pred trženjem razmnoževalni material zapakira, in sicer posamič ali po več kosov skupaj. Za
pakiranje se uporabi embalažni material, ki zavaruje razmnoževalni material pred izsušitvijo, pred poškodbami zaradi nizkih temperatur in pred drugimi poškodbami, ki lahko
nastanejo pri transportu ali pri ravnanju. Posamezno enoto
pakiranja označi z etiketo dobavitelja.
(3) Dobavitelj lahko pred trženjem združi ali pomeša
različne partije ali serije razmnoževalnega materiala. V tem
primeru mora o tem voditi evidenco v skladu z deseto alineo
drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Potrdilo in etiketa dobavitelja iz prvega odstavka
tega člena morata vsebovati naslednje podatke:
– oznako: “ES kakovost“,
– oznako kode države: “SI“,
– oznako: “MKGP-UVRS“,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– botanično ime,
– v primeru iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika:
ime sorte, pri podlagah pa ime sorte podlage ali njeno
oznako; v primeru iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika: poimenovanje skupine rastlin,
– količino,
– v primeru uvoženega materiala: državo pridelave.
(5) Pri razmnoževalnem materialu, ki ga mora spremljati rastlinski potni list, je lahko potni list hkrati tudi potrdilo in
etiketa dobavitelja. Vendar pa morajo biti na skupnem dokumentu poleg predpisanih podatkov za potni list navedeni
tudi naslednji podatki, ki pa morajo biti ločeni od podatkov
iz rastlinskega potnega lista:
– oznaka: “ES kakovost“,
– v primeru iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika:
ime sorte, pri podlagah pa ime sorte podlage ali njeno
oznako; v primeru iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika: poimenovanje skupine rastlin,
– v primeru uvoženega materiala: država pridelave.
(6) Pri razmnoževalnem materialu vrst, navedenih v seznamu vrst in umetnih križancev, ki je določen s predpisi o
gozdnem reprodukcijskem materialu, mora biti na etiketi iz
prvega odstavka tega člena ali na potnem listu iz drugega
odstavka tega člena obvezno navedena izjava “NI ZA UPORABO V GOZDARSTVU“.
(7) Če je razmnoževalni material seme, ki je tretirano s
fitofarmacevtskim sredstvom, morata biti na etiketi oziroma
potrdilu dobavitelja iz prvega odstavka tega člena ali na
potnem listu iz petega odstavka tega člena navedena tudi
izjava “Tretirano z:“ ter ime fitofarmacevtskega sredstva.
7. člen
(dodatne zahteve glede označevanja imena sorte in
poimenovanje skupine rastlin)
(1) Dobavitelj lahko razmnoževalni material označi z
imenom sorte ali, pri podlagah, z imenom ali oznako sorte
le, če je sorta:
– zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
novih sort rastlin,
– vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo
vpis sorte v sortno listo,
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– splošno znana v skladu s predpisi, ki urejajo vpis
sorte v sortno listo oziroma varstvo novih sort rastlin, ali
– vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj v skladu
z 8. členom tega pravilnika.
(2) Če dobavitelj razmnoževalni material označi tako,
da navede poimenovanje skupine rastlin, mora biti poimenovanje takšno, da ga ni mogoče zamenjati z imenom sorte.
8. člen
(zahteve za seznam sort, ki ga vodi dobavitelj)
(1) Če dobavitelj trži razmnoževalni material sorte, ki je
vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj, mora dobavitelj
za to sorto zagotoviti opis sorte na podlagi lastnosti sorte in
stopenj njihovega izražanja.
(2) Za sorte iz prejšnjega odstavka zagotovi dobavitelj
opis sorte na podlagi tistih lastnosti, ki so navedene v obrazcu prijave za varstvo sorte za posamezno vrsto v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin.
(3) V seznamu sort mora dobavitelj voditi naslednje:
– ime sorte, skupaj z njenimi splošno znanimi sinonimi, če obstajajo (ime sorte, ki ga dobavitelj vpiše v seznam
sort, ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo zahteve
glede ustreznosti imena sorte);
– podatke o vzdrževanju sorte in o uporabljeni tehniki
razmnoževanja;
– opis sorte na podlagi lastnosti sorte in stopenj njihovega izražanja;
– če je mogoče, navedbo bistvenih lastnosti, po katerih se sorta razlikuje od sort, ki so ji najbolj podobne.
9. člen
(izjema glede označevanja)
(1) Dobavitelju, ki dobavlja razmnoževalni material na
lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega
materiala in se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo ali prodajo
okrasnih rastlin ali razmnoževalnega materiala, ni treba izpolnjevati zahtev iz določb prvega in drugega odstavka
6. člena tega pravilnika. Vendar pa mora v tem primeru
razmnoževalni material opremiti z naslednjimi osnovnimi podatki:
– z botaničnim imenom,
– v primeru iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika:
z imenom sorte, pri podlagah pa z imenom sorte podlage ali
z njeno oznako; v primeru iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika: s poimenovanjem skupine rastlin.
(2) Izjema iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, če
gre za razmnoževalni material, ki ga mora spremljati rastlinski potni list v vseh fazah premeščanja oziroma prometa za
namene nadaljnjega gojenja oziroma vključno do maloprodaje v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad dobaviteljem in razmnoževalnim materialom, ki ga ta dobavitelj prideluje, izvaja fitosanitarni inšpektor v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo nadzor imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, in
s tem pravilnikom.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi
prijave pridelave, ki jo dobavitelj vloži pri pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije vsako leto najpozneje do 30. aprila,
oziroma za rastline, ki imajo več rastnih dob v enem letu,
najmanj mesec dni pred začetkom pridelave.
(3) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
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– o dobavitelju: njegovo neponovljivo registrsko številko vpisa v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– o mestu oziroma o enoti pridelave: KMG-MID številko mesta in enote pridelave,
– o objektih oziroma zemljiščih, na katerih dobavitelj
prideluje razmnoževalni material: katastrska občina in parcelne številke parcel, na katerih je objekt ali zemljišče, ter
površina,
– o izhodiščnem materialu, ki ga uporablja pri razmnoževanju oziroma pridelavi razmnoževalnega materiala: vrsta,
sorta in količina, izvor materiala, tehnika razmnoževanja,
– o predvideni količini razmnoževalnega materiala, ki
bo pridelana, po vrstah in sortah.
(4) V primeru razmnoževalnega materiala, ki ga mora
spremljati rastlinski potni list, lahko dobavitelj vloži prijavo iz
drugega odstavka tega člena skupaj z vlogo za izdajanje
rastlinskih potnih listov v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje
za izdajo rastlinskih potnih listov.
(5) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor najmanj enkrat v rastni dobi, in pri tem preveri, ali dobavitelj izpolnjuje
obveznosti dobavitelja iz 4. člena tega pravilnika, zlasti ali:
– dobavitelj prideluje razmnoževalni material v skladu z
načrtom pridelave iz prve alinee drugega odstavka 4. člena
tega pravilnika,
– dobavitelj dejansko izvaja, v skladu z načrtom pridelave, nadzor škodljivih organizmov na rastlinah in v objektih
oziroma zemljiščih, kjer razmnoževalni material prideluje ali
pripravlja za trg,
– dobavitelj vodi predpisane evidence in hrani dokazila
v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika,
– so bili vzorci odvzeti v skladu z načrtom pridelave:
pravočasno, na tehnično pravilen način in po statistično
zanesljivi metodi,
– je analizo vzorcev opravil imenovani laboratorij.
(6) Pri prvem pregledu, ki ga fitosanitarni inšpektor
izvede pri dobavitelju v skladu s prvim odstavkom tega člena, preveri tudi načrt pridelave iz prve alinee drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, zlasti z vidika primernosti in
zanesljivosti metod za spremljanje in nadzor škodljivih organizmov iz priloge tega pravilnika, vključno z načrtom odvzema vzorcev v različnih fazah pridelave oziroma v primernih
časovnih presledkih.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(razmnoževalni material, pridelan v letu 2003)
(1) Šteje se, da razmnoževalni material, ki ga mora
spremljati rastlinski potni list in ki je bil pridelan do uveljavi-
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tve tega pravilnika, izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika, če je dobavitelj v letu 2003 pri
pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije vložil letno prijavo pridelave v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izdajo rastlinskih potnih listov in je pristojni fitosanitarni inšpektor opravil
inšpekcijski pregled pri dobavitelju v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Tak razmnoževalni material lahko dobavitelj označi z etiketami dobavitelja oziroma
opremi s potrdilom dobavitelja v skladu s 6. členom tega
pravilnika, če razmnoževalni material izpolnjuje tudi ostale
zahteve za trženje, določene s tem pravilnikom.
(2) Do 31. maja 2004 pa lahko dobavitelji tržijo tudi
razmnoževalni material, ki je bil pridelan v letu 2003 in ki ni
zajet v prejšnjem odstavku, če je bil ta razmnoževalni material pridelan v skladu s predpisom iz 12. člena tega pravilnika.
Tak razmnoževalni material morajo dobavitelji označiti s posebnimi etiketami dobavitelja oziroma zanj izdati posebno
potrdilo dobavitelja z naslednjimi podatki:
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– botaničnim imenom,
– v primeru iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika:
z imenom sorte, pri podlagah pa z imenom sorte podlage ali
z njeno oznako; v primeru iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika: s poimenovanjem skupine rastlin,
– količino.
12. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za razmnoževalni
material okrasnih rastlin preneha uporabljati pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 52/86).
13. člen
(začetek veljavnosti tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003.

Št. 321-08-210/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0049

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga: Škodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na kakovost razmnoževalnega
materiala
Rod ali vrsta
Begonia x hiemalis Fotsch

Škodljivi organizmi in bolezni
Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus destructor Thorne, 1945
Meloidogyne spp.
Myzus ornatus Laing
Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775)
Sciara
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Erwinia chrysanthemi (Burkh.) Young et al. 1978
Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984
Xanthomonas campestris pv. begoniae (Takimoto 1934) Dye 1978
[Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (Takimoto 1934) Vauterin et
al. 1995]
Glive
pepelovke
gnilobe koreninskega vratu (Phytophthora spp., Pythium spp. in
Rhizoctonia spp.)
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Leafcurl disease
Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot
virus)

Citrus

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1895)
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae (Kuwana, 1927)
Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913
Glive
Phytophthora spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Viroidi, kot so: exocortis, cachexia-xyloporosis
Bolezni, ki povzročajo simptome 'psorosis - like young leaves', kot so:
psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum
Kužna listna pisanost agrumov (Infectious variegation)
Virusna listna kodravost agrumov (Citrus leaf rugose)

Dendranthema x Grandiflorum
(Ramat) Kitam

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Agromyzidae
Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Aphelenchoides spp.
Diarthronomyia chrysanthemi Ahlberg [Rhopalomyia chrysanthemi
Ahlberg]
Lepidoptera, zlasti Cacoecimorpha pronubana Hubner, Epichoristodes
acerbella (Walker)
Thysanopteraa, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn 1942
[Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al.
2001]
Erwinia chrysanthemi (Burkh.) Young et al. 1978
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Glive
Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi Armstrong, Armstrong &
Littrell
Puccinia chrysanthemi Roze
Pythium spp.
Rhizoctonia solani [Thanatephorus cucumeris [teleomorph] (Frank)
Donk]
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Chrysanthemum B mosaic virus
Tomato aspermy cucumovirus
Dianthus caryophyllus L.
in križanci

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Agromyzidae
Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occulentalis (Pergande)
Lepidoptera, zlasti Cacoecimorpha pronubana Hubner, Epichosistodes
acerbella (Walker)
Glive
Alternaria dianthi F.Stev. & Hall
Alternaria dianthicola Neerg.
Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi Armstrong, Armstrong &
Littrell
Mycosphaerella dianthi (Burt) Jorstad
Phytophthora nicotiana spp. parasitica (Dastur) G. M. Waterh.
[Phytophthora nicotianae Breda de Haan]
Rhizoctonia solani [Thanatephorus cucumeris [teleomorph] (Frank)
Donk]
Stebelna trohnoba: Fusarium spp. in Pythium spp.
Uromyces dianthi (Pers.) Niessl

Euphorbia pulcherrima
(Wild ex Kletzch)

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Carnation etched ring caulimovirus
Carnation mottle carmovirus
Carnation necrotic fleck closterovirus
Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Bakterije
Erwinia chrysanthemi (Burkh.) Young et al. 1978
Glive
Fusarium spp.
Pythium ultimum Trow
Phytophthora spp.
Rhizoctonia solani [Thanatephorus cucumeris [teleomorph] (Frank)
Donk]
Thielaviopsis basicola (Berk. & Broome) Ferraris
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gerbera L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Agromyzidae
Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Aphelenchoides spp.
Lepidoptera
Meloidogyne
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
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Glive
Fusarium spp.
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Laff.
Pepelovke
Rhizoctonia solani [Thanatephorus cucumeris [teleomorph] (Frank)
Donk]
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot
virus)

Gladiolus L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Pseudomonas marginata [Burkholderia gladioli pv. gladioli (Severini)
Yabuuchi et al. 1993]
Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984
Glive
Botrytis gladiolorum [Botryotinia draytonii (Buddin & Wakefield)
Seaver]
Curvularia trifolii (Kaufmann) Boedijn
Fusarium oxysporum spp. gladioli (Massey) Snyder & Hansen
Penicillium gladioli
Sclerotinia spp.
Septoria gladioli
Urocystis gladiolicola Ainsworth
Uromyces transversalis (Thüm.) G. Winter (1884)
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Aster yellow mikoplazma
Corky pit agent
Cucumber mosaic virus
Gladiolus ringspot virus (syn. Narassus latent virus)
Tobacco rattle virus
Drugi škodljivi organizmi:
Cyperus esculentus Linneus (1753)

Lilium L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphelenchoides spp.
Rhyzoglyphus spp.
Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans
Stekhoven, 1941
Rotylenchus robustus
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones, 1901) Bergey et al.
1923
Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984
Glive
Cylindrocarpon destructans [Nectria radicicola [teleomorph] Gerlach
& L. Nilsson]
Fusarium oxysporum f.sp. lilii Imle
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizopus spp.
Sclerotium spp.
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Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Cucumber mosaic virus
Lily symptomless virus
Lily virus x
Tobacco rattle virus
Tulip breaking virus
Drugi škodljivi organizmi
Cyperus esculentus Linneus (1753)
Malus Miller

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
Kaprji, zlasti Epidiaspis leperii (Signoret), Pseudaulacaspis pentagona
(Targioni Tozzetti, 1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Ferris, 1938 [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn 1942
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Venturia spp.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Narcissus L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphelenchoides subtenuis
Ditylenchus destructor Thorne, 1945
Eumerus spp.
Merodon equestris Fabricius
Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans
Stekhoven, 1941
Rhizoglyphidae
Tarsonemidae
Glive
Fusarium oxysporum f. sp. narcissi Snyder & Hansen
Sclerotinia spp.
Sclerotium bulborum
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Tobacco rattle virus
Narcissus white streak agent
Narcissus yellow stripe virus
Drugi škodljivi organizmi
Cyperus esculentus Linneus (1753)

Pelargonium L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Lepidoptera
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
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Bakterije
Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984
Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown 1923) Dye 1978
[Xanthomonas hortorum pv. pelargonii (Brown 1923) Vauterin et al.
1995]
Glive
Puccinia pelargonii zonalis Doidge
Stebelne gnilobe (Botrytis app., Pythium spp.)
Veticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Pelargonium flower break carmovirus
Pelargonium leaf curl tombusvirus
Pelargonium line pattern virus
Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Phoenix

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Thysanoptera
Glive
Exosporium palmivorum
Gliocladium vermoeseni
Graphiola phoenicis (Moug.) Poit.
Pestalozzia Phoenicis
Pythium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Pinus nigra

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Blastophaga spp.
Rhyacionia buoliana
Glive
Ophodermium seditiosum
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Vsi

Prunus L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Meloidogyne spp.
Kaparji, zlasti Epidiaspis leperii (Signoret), Pseudaulacaspis
pentagona (Targioni Tozzetti, 1886) MacGillivray, 1921 ,
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Ferris, 1938 [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn 1942
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931) Young et
al. 1978
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix Prill.
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
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Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
Kaprji, zlasti Epidiaspis leperii (Signoret), Pseudaulacaspis pentagona
(Targioni Tozzetti, 1886) MacGillivray, 1921,
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn 1942
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix Prill.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Rosa

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Lepidoptera, zlasti Epichoristodes acerbella (Walker), Cacoecimorpha
pronubana Hübner
Meloidogyne spp.
Pratylenchus spp.
Tetranychus urticae Koch
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn 1942
Glive
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Coniothyrium spp.
Diplocarpon rosae F.A. Wolf
Peronospora sparsa
Phragmidium spp.
Rosellinia necatrix Prill.
Sphaerotheca pannosa
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Apple mosaic virus
Arabis mosaic nepovirus
Prunus necrotic ringspot virus
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Pravilnik o zahtevah za trženje in o trženju
razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 20. člena in dvanajstega
odstavka 22. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) in drugega odstavka
95. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, št. 45/01 in 52/02 – ZDU-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o zahtevah za trženje in o trženju
razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ter za posamezno kategorijo zahteve za pridelavo in trženje razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin;
– način vodenja seznama sort sadnih rastlin, ki ga vodi
dobavitelj;
– postopek uradnega nadzora nad dobaviteljem in razmnoževalnim materialom in sadikami sadnih rastlin;
– vsebino obrazca, roke in način vlaganja prijave pridelave razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin;
– vsebino etikete in potrdila, ki jih izda dobavitelj;
– certifikacijsko shemo za razmnoževalni material in
sadike določenih vrst sadnih rastlin ter postopek in zahteve
za njihovo uradno potrditev;
– roke in način vlaganja prijave v uradno potrditev, dokazila, ki morajo biti prijavi priložena, vsebino, barvo in obliko uradne etikete in vsebino potrdila o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin.
2. člen
(uporaba pravilnika)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za razmnoževalni material sadnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material) in za sadike sadnih rastlin, namenjenih
za pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: sadike), rodov ali
vrst sadnih rastlin iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in križancev teh rodov ali vrst.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za podlage oziroma dele rastlin drugih rodov ali vrst rastlin in njihovih
križancev, če so ali če bodo cepljeni z razmnoževalnim materialom rodov ali vrst sadnih rastlin iz prejšnjega odstavka.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, Direktivo Komisije
93/48/EGS o določitvi načrta s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene
za pridelavo sadja v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS, Direktivo Komisije 93/64/EGS o izvedbenih ukrepih za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS
o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin,
namenjenih za pridelavo sadja, in Direktivo Komisije 93/79/EGS
o dodatnih izvedbenih določbah za sezname sort razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji
v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS.
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3. člen
(izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja)
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material in sadike, ki so namenjeni:
– izvozu, če so primerno označeni in ločeni od ostalega razmnoževalnega materiala in rastlin;
– za preizkušanje, v znanstvene namene ali za selekcijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo razmnoževalni material in sadike izpolnjevati zahteve po predpisih, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
4. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ‘razmnoževalni material’ so semena, cele rastline ali
deli rastlin, vključno s podlagami, ki so namenjeni za nadaljnje razmnoževanje ali za pridelavo sadnih rastlin;
2. ‘sadike’ so sadne rastline, ki so po trženju namenjene za sajenje ali presajanje;
3. ‘kategorije razmnoževalnega materiala in sadik’ so
CAC (Conformitas Agraria Communitatis) material, izvorni
material, osnovni material in certificiran material;
4. ‘CAC material’ so razmnoževalni material in sadike,
ki izpolnjujejo minimalne zahteve, določene s tem pravilnikom za kategorijo CAC material;
5. ‘izvorni material’ je razmnoževalni material:
– ki je bil pridobljen po splošno uveljavljenih postopkih
z namenom vzdrževanja pristnosti sorte, vključno z lastnostmi, ki določajo njeno pomološko vrednost, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material, določene s
tem pravilnikom in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz prejšnje alinee;
6. ‘osnovni material’ je razmnoževalni material:
– ki je bil na vegetativen način pridelan neposredno ali
v znanem številu stopenj iz izvornega materiala, po splošno
uveljavljenih postopkih z namenom ohranjanja pristnosti sorte, vključno z lastnostmi, ki določajo njeno pomološko vrednost, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za osnovni material, določene s
tem pravilnikom, in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz prejšnje alinee;
7. ‘certificiran material’ so razmnoževalni material in
sadike:
– ki so bili na vegetativen način pridelani neposredno
ali v znanem številu stopenj iz osnovnega materiala,
– ki izpolnjujejo zahteve za certificiran material, določene s tem pravilnikom, in
– za katere je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alinee;
8. ‘brezvirusni material’ (v nadaljnjem besedilu: ‘b.v.’
material) je material, za katerega je bilo na podlagi uradnih
testiranj v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi
metodami ugotovljeno, da ni okužen z virusi oziroma virusom podobnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v stolpcu
“‘b.v.’ material“ iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
in za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov v času
rasti ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli
virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom, pod
pogojem, da se ga vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z
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virusi ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča, in da je bil priznan kot brez virusov ali virusom podobnih
škodljivih organizmov, navedenih v stolpcu “‘b.v.’ material“ iz
priloge 2 tega pravilnika.
Za ‘b.v.’ material se šteje tudi material, ki je bil na
vegetativen način neposredno ali v predpisanem številu stopenj pridelan iz ‘b.v.’ materiala iz prejšnjega odstavka, če je
bilo na podlagi uradnih pregledov v času rasti ugotovljeno,
da ne kaže znakov okužb s katerimkoli virusom ali virusom
podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem, da se ga
vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali virusom
podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča;
9. ‘na viruse testiran material’ (v nadaljnjem besedilu:
‘v.t.’ material) je material, za katerega je bilo na podlagi
uradnih testiranj v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi metodami ugotovljeno, da ni okužen z virusi oziroma virusom podobnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v
stolpcu “‘v.t.’ material“ iz priloge 2 tega pravilnika, in za
katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov v času rasti
ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli virusom
ali virusom podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem, da se ga vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi
ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča, in
da je bil priznan kot brez virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ki lahko pomembno zmanjšajo uporabno
vrednost razmnoževalnega materiala in sadik in so navedeni
v stolpcu “‘v.t.’ material“ iz priloge 2 tega pravilnika.
Za ‘v.t.’ material se šteje tudi material, ki je bil na vegetativen način neposredno ali v predpisanem številu stopenj
pridelan iz ‘v.t.’ materiala iz prejšnjega odstavka, če je bilo
na podlagi uradnih pregledov v času rasti ugotovljeno, da ne
kaže znakov okužb s katerimkoli virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem, da se ga prideluje in vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali
virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča;
10. ‘certifikacijska shema’ je shema, ki določa postopke za pridelavo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti oziroma zemljišča za pridelavo določene kategorije uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik, ter zahteve,
ki morajo biti izpolnjene za uradno potrditev posamezne
kategorije tega materiala in sadik;
11. ‘mesto pridelave’ je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg
oziroma trženje razmnoževalnega materiala in sadik;
12. ‘enota pridelave’ je nasad matičnih rastlin, drevesnica, rastlinjak, plastenjak ali drug objekt ali zemljišče, kjer
se pridobiva ali prideluje razmnoževalni material ali sadike;
13. ‘matične rastline’ so sadne rastline, ki izpolnjujejo
zahteve po tem pravilniku in so namenjene za pridobivanje
razmnoževalnega materiala;
14. ‘matični nasad’ je nasad matičnih rastlin; za matični
nasad se lahko šteje tudi del nasada sadnih rastlin, ki je
namenjen pridelavi sadja, če so posamezne rastline ali skupina rastlin iz tega nasada namenjene tudi za pridobivanje
razmnoževalnega materiala kategorije CAC material;
15. ‘drevesnica’ je mesto pridelave sadik, ki so namenjene za sajenje za pridelavo sadja; v drevesnici se lahko
pridelujejo tudi podlage, ki uporabijo za pridelavo cepljenih
sadik
16. ‘partija’ ali ‘serija’ je količina ali število razmnoževalnega materiala ali sadik iste vrste, sorte, kategorije in izvora,
pridobljena ali pridelana isto leto na isti enoti pridelave;
17. ‘pošiljka’ je količina ali število razmnoževalnega materiala ali sadik ene ali več partij ali serij, ki se prevaža
skupaj;
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18. ‘oznaka partije’, ‘oznaka serije’ ali ‘oznaka pošiljke’
je vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča
razločevanje in sledljivost partije, serije ali pošiljke;
19. ‘objekti za pripravo za trg oziroma trženje’ so zlasti
skladišča, zasipnice, pakirnice in podobno;
20. ‘dobavitelj razmnoževalnega materiala in sadik’ (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba,
ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelavo,
pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem razmnoževalnega
materiala in sadik in je vpisan v register dobaviteljev.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL
IN SADIKE
5. člen
(zahteve za dobavitelja)
(1) Dobavitelj, ki prideluje, pripravlja za trg, uvaža oziroma trži razmnoževalni material in sadike, mora biti pri
Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo
(v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisan v register dobaviteljev
v skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin, in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in mora imeti dovoljenje za izdajo rastlinskih
potnih listov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
(2) Dobavitelj mora zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami iz tega pravilnika izpolnjevati naslednje obveznosti:
– imeti mora načrt pridelave, ki vsebuje: kopijo katastrskega načrta z natančno vrisanimi objekti ali zemljišči za
pridelavo razmnoževalnega materiala in sadik, vključno s
pripadajočim varovalnim pasom, sadilni načrt matičnega nasada ali drevesnice, v primeru matičnega nasada morajo biti
matične rastline v sadilnem načrtu označene, tehnološki
načrt ter načrt za izvajanje nadzora škodljivih organizmov na
rastlinah ter v objektih oziroma na zemljiščih, kjer se razmnoževalni material in sadike pridelujejo ali pripravljajo za
trg,
– v skladu z načrtom pridelave iz prejšnje alinee mora
pravočasno in kakovostno izvesti načrtovane tehnološke postopke ter voditi evidence o njihovi izvedbi (datum, vrsta
izvedenega postopka ali opravila, način izvedbe),
– v skladu z načrtom pridelave iz prve alinee tega odstavka mora stalno izvajati nadzor škodljivih organizmov iz
prilog 3 in 4, ki sta sestavna dela tega pravilnika, odvzemati
vzorce in jih pošiljati v analizo laboratoriju, imenovanemu v
skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih
rastlin in zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
imenovani laboratorij), ter izvajati ukrepe, potrebne za
zmanjšanje nevarnosti pojava oziroma širjenja teh škodljivih
organizmov,
– voditi mora evidence o izvedenem nadzoru nad škodljivimi organizmi iz prejšnje alinee: o datumu morebitnega
pojava škodljivega organizma iz prilog 3 ali 4 tega pravilnika,
o vsakem izvedenem ukrepu za preprečevanje njegovega
širjenja, zlasti o vsakem tretiranju ali odstranitvi in uničenju
razmnoževalnega materiala in sadik, ter o datumu in načinu
odvzema vzorcev rastlin ali zemlje,
– v primeru pojava ali suma, da so se pojavili škodljivi
organizmi iz priloge 3 tega pravilnika, mora nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja,
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– omogočiti mora izvajanje uradnega ali inšpekcijskemudoma izvesti ukrepe, ki jih odredi pristojni fitosanitarni
inšpektor, v primeru razmnoževalnega materiala in sadik kategorije izvorni material, osnovni material ali certificiran material (v nadaljnjem besedilu: uradno potrjen razmnoževalni
material in sadike) pa tudi organ za potrjevanje, imenovan v
skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih
rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje), zlasti
mora ustrezno tretirati ali odstraniti oziroma uničiti napaden
razmnoževalni material ali sadne rastline,
– zagotavljati mora, da so posamezne partije ali serije
razmnoževalnega materiala in sadik med pridelavo, skladiščenjem in pripravo za trg ves čas ločene,
– voditi mora evidence o poreklu materiala, uporabljenega pri zasaditvi matičnega nasada ali drevesnice: o vrsti,
sorti, kategoriji, oznaki partije ali serije, količini, o datumu
prejema ali nakupa ter o njegovem izvoru (o dobavitelju tega
materiala ali o mestu pridelave),
– voditi mora evidence o pridelavi razmnoževalnega materiala in sadik: o vrsti, sorti, kategoriji in količini materiala,
pridobljenega ali pridelanega v matičnem nasadu, in o vrsti,
sorti, kategoriji in količini sadik, pridelanih v drevesnici,
– voditi mora evidence o sestavi posameznih pošiljk
razmnoževalnega materiala in sadik, ki jih proda ali odda: o
vrsti, sorti, kategoriji, oznaki partije ali serije, o količini in
datumu prodaje ali oddaje. Če dobavitelj pred trženjem združi ali pomeša partije ali serije razmnoževalnega materiala ali
sadik različnega izvora, mora evidenca o sestavi take pošiljke vsebovati podatke o količini ali številu razmnoževalnega
materiala ali sadik posameznih partij ali serij, ki sestavljajo
združeno partijo ali serijo.
(3) Dobavitelj, ki za razmnoževalni material in sadike
kategorije CAC material izdaja potrdila in etikete dobavitelja
v skladu z 9. členom tega pravilnika, mora voditi evidence o
izdanih potrdilih in etiketah dobavitelja.
(4) Dobavitelj mora evidence iz druge, četrte, osme,
devete in desete alinee drugega odstavka tega člena, v
primeru iz prejšnjega odstavka pa tudi evidnce o izdanih
etiketah in potrdilih dobavitelja, ter dokazila, na podlagi katerih vodi evidence, hraniti najmanj tri leta po preteku koledarskega leta, v katerem so evidence in dokazila nastali.
(5) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega materiala in sadik, ni potrebno izpolnjevati
obveznosti iz prve, druge, tretje, četrte, osme in devete
alinee drugega odstavka tega člena ter iz drugega odstavka
7. člena tega pravilnika. Ne glede na prej navedeno pa mora dobavitelj voditi evidence o nabavi in o prodaji ali oddaji
razmnoževalnega materiala in sadik: o vrsti, sorti, kategoriji,
oznaki partije ali serije, o količini in datumu nabave in prodaje ali oddaje.
6. člen
(zahteve za razmnoževalni material in sadike)
(1) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
material se lahko tržijo, če:
– je dobavitelj prijavil pridelavo le-teh pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju in je pristojni fitosanitarni inšpektor
izvedel nadzor pri dobavitelju v skladu z 11. členom tega
pravilnika,
– glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne pristnosti, v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, pa glede
vrstne pristnosti, izpolnjujejo zahteve, določene s tem pravilnikom za kategorijo CAC material,
– so izpolnjene zahteve glede sorte iz 7. člena tega
pravilnika in
– so pakirani in označeni kot določa ta pravilnik za
CAC material.
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(2) Uradno potrjeni razmnoževalni material in sadike
kategorije izvorni material, osnovni material in certificiran
material se lahko tržijo, če jih je organ za potrjevanje uradno
potrdil v eno od prej navedenih kategorij ter zanje izdal
potrdilo o uradni potrditvi in uradne etikete iz 13. člena tega
pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material in sadike, če:
– so bili pridelani v skladu s certifikacijsko shemo,
določeno s tem pravilnikom za posamezno vrsto sadnih
rastlin,
– so izpolnjene zahteve glede sorte iz prvega ali četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika,
– razmnoževalni material in sadike glede kakovosti,
zdravstvenega stanja, in sortne pristnosti, v primeru podlag,
ki ne pripadajo sorti, pa glede vrstne pristnosti, izpolnjujejo
zahteve za uradno potrditev za eno od naslednjih kategorij:
izvorni material, osnovni material ali certificiran material,
– so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih
listov.
(4) Zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti uradno
ugotovljene v postopku uradne potrditve.
(5) Poleg zahtev iz tega člena morajo razmnoževalni
material in sadike glede zdravstvenega stanja izpolnjevati
tudi zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
7. člen
(zahteve za sorte)
(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo, če
pripadajo sorti, ki je splošno znana in zavarovana v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, oziroma vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sorte v
sortno listo.
(2) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
material se lahko tržijo tudi, če ne pripadajo sorti iz prejšnjega odstavka, vendar pa mora v tem primeru dobavitelj za te
sorte zagotoviti opis v skladu s prilogo 5, ki je sestavni del
tega pravilnika, in jih vključiti v seznam sort, ki ga vodi
dobavitelj.
(3) V seznamu sort iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj za vsako sorto voditi naslednje podatke:
– ime sorte, skupaj z njenimi splošno znanimi sinonimi, kjer obstajajo; ime sorte, ki ga dobavitelj vpiše v seznam
sort, ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo zahteve
glede ustreznosti imena sorte;
– o vzdrževanju sorte in o uporabljeni tehniki razmnoževanja;
– opis sorte glede na lastnosti sorte in na stopnje njihovega izražanja v skladu s prilogo 5 tega pravilnika;
– če je mogoče tudi navedbe bistvenih lastnosti, po
katerih se sorta razlikuje od sort, ki so ji najbolj podobne.
(4) Ne glede na določbe tega člena se lahko podlage
uradno potrdijo oziroma tržijo tudi, če ne pripadajo nobeni
sorti. V tem primeru morajo biti podlage označene najmanj z
imenom vrste ali medvrstnega križanca.
III. ZAHTEVE ZA CAC MATERIAL
8. člen
(dodatne zahteve za razmnoževalni material in sadike
kategorije CAC material)
(1) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
material glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve iz
druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, če:
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– se pridelujejo na zemljišču, na katerem so bili pred
sajenjem uradno odvzeti vzorci zemlje in je bilo s testiranjem
v imenovanem laboratoriju ugotovljeno, da v zemljišču niso
prisotne ogorčice vrste Globodera pallida (Stone, 1973)
Behrens, 1975 in Globodera rostochiensis (Wollenweber,
1923) Behrens, 1975,
– izvirajo iz razmnoževalnega materiala, za katerega je
bilo na podlagi vsakoletnih najmanj vizualnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da je brez škodljivih organizmov iz prilog
3 in 4 tega pravilnika,
– je bilo najmanj na podlagi vizualnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da so brez škodljivih organizmov iz priloge 3 tega pravilnika ali da ne kažejo znakov njihove prisotnosti,
– je bilo najmanj na podlagi vizualnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da so praktično brez škodljivih organizmov iz priloge 4 tega pravilnika in da ne kažejo znakov
prisotnosti drugih škodljivih organizmov, ki bi vplivali na kakovost oziroma zmanjšali uporabno vrednost razmnoževalnega materiala in sadik,
– so na trgu brez vidnih znakov prisotnosti škodljivih
organizmov iz prilog 3 in 4 tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora CAC material sadnih rastlin iz rodu Citrus L. izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– izvirati mora iz materiala, ki je bil pregledan in posamično testiran na viruse in virusom podobne organizme iz
priloge 4 tega pravilnika, in za katerega je bilo na podlagi
testov ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,
– biti mora pregledan na viruse, virusom podobne organizme in virusne bolezni iz priloge 4 tega pravilnika, in
ugotovljeno mora biti, da je od začetka zadnje rastne dobe
brez navedenih škodljivih organizmov,
– v primeru cepljenih sadik mora biti cepljen na podlage, ki so odporne na viroide.
(3) Poleg zahtev iz prvega odstavka tega člena mora
CAC material sadnih rastlin vrste Malus Mill. izpolnjevati tudi
naslednje zahteve:
– izvirati mora neposredno iz materiala, ki je bil v zadnjih šestih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran na Apple proliferation fitoplazma Seemüller et al., 1994 in za
katerega je bilo na podlagi testov ugotovljeno, da ni okužen
s tem škodljivim organizmom,
– v nasadu, v katerem se vzdržuje material iz prejšnje
alinee, in na rastlinah v neposredni bližini tega nasada zadnje tri rastne dobe ne smejo biti opaženi znaki okužbe z
Apple proliferation fitoplazma Seemüller et al., 1994.
(4) Poleg zahtev iz prvega odstavka tega člena mora
CAC material vrst iz rodu Prunus L., razen CAC materiala
češnje (Prunus avium L.) in višnje (Prunus cerasus L.),
izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– material, iz katerega izvira, mora biti vsako leto uradno testiran na Plum pox potyvirus in s testiranjem mora biti
ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,
– v matičnem nasadu, v katerem se vzdržuje material iz
prejšnje alinee, ali na rastlinah v neposredni bližini matičnega nasada ne smejo biti opaženi znaki okužbe s Plum pox
potyvirus.
(5) CAC material glede sortne ali vrstne pristnosti izpolnjuje zahteve iz druge alinee prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika, če izvira iz matičnih rastlin, ki so bile najmanj
enkrat v življenjski dobi pregledane glede pomoloških lastnosti in fenoloških značilnosti ter je bilo zanje ugotovljeno,
da so pristne glede na sorto, v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, pa glede na vrsto ali medvrstni križanec.
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(6) CAC material glede kakovosti izpolnjuje zahteve
iz druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika,
če je:
– primerne rasti in dimenzij,
– vitalen, z dobro razvitimi tistimi organi, ki so pomembni za njegovo uporabno vrednost kot razmnoževalni
material ali kot sadika,
– nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo
na kakovost oziroma zmanjšajo njegovo uporabno vrednost,
– pri cepljenih sadikah mora biti spoj med podlago in
cepičem trden in brez izboklin ali odebelitev.
(7) Vzorci za testiranja iz prve alinee prvega odstavka,
prve alinee drugega odstavka, prve alinee tretjega odstavka
in prve alinee četrtega odstavka tega člena morajo biti uradno odvzeti in testirani v imenovanem laboratoriju.
9. člen
(pakiranje in označevanje CAC materiala, potrdilo in etikete
dobavitelja)
(1) Dobavitelj lahko trži material, ki izpolnjuje zahteve
za CAC material iz tega pravilnika, če ga pred tem zapakira,
označi kot CAC material z etiketami dobavitelja in opremi s
potrdilom dobavitelja.
(2) Dobavitelj lahko CAC material pakira posamič ali po
več kosov skupaj. Posamezno enoto pakiranja označi z etiketo dobavitelja. V tem primeru mora biti CAC material pakiran in označen tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja.
Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če razmnoževalnega materiala ali sadik ni mogoče jemati iz pakiranja, ne da bi bilo
to opazno, ali če pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi se
pri tem vidno poškodovala embalaža ali etiketa dobavitelja.
Za pakiranje se uporabi embalažni material, ki zavaruje razmnoževalni material in sadike pred izsušitvijo, pred poškodbami zaradi nizkih temperatur in pred drugimi poškodbami
pri transportu ali pri ravnanju.
(3) Dobavitelj lahko pred trženjem združi ali pomeša
različne partije ali serije CAC razmnoževalnega materiala ali
CAC sadik, če gre za partije ali serije iste vrste in sorte,
pridelane v istem letu na istem mestu pridelave. V tem primeru mora o tem voditi evidenco v skladu z deseto alineo
drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) Etiketa dobavitelja iz prvega odstavka tega člena
mora vsebovati naslednje podatke o CAC materialu:
– oznako: “ES kakovost“,
– oznako kode države: “SI“,
– oznako: “MKGP-UVRS“,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– datum izdaje,
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njeno oznako,
– količino v enoti pakiranja,
– kategorijo: CAC material,
– v primeru uvoženega materiala: državo pridelave.
(5) Potrdilo dobavitelja iz prvega odstavka tega člena
mora poleg podatkov, predpisanih za etiketo v prejšnjem
odstavku, vsebovati še naslednji podatek:
– skupno količino CAC materiala v partiji ali seriji ali
pošiljki.
(6) Če se za CAC material zahteva izdaja rastlinskega
potnega lista v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo
rastlinskih potnih listov, je lahko potni list hkrati tudi potrdilo
oziroma etiketa dobavitelja. Vendar pa morajo biti na skupnem dokumentu poleg predpisanih podatkov za potni list
navedeni tudi naslednji podatki, ki morajo biti ločeni od
podatkov iz rastlinskega potnega lista:
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– oznaka: ES kakovost,
– ime sorte, v primeru podlag ime sorte podlage ali
njena oznaka,
– kategorija: CAC material,
– v primeru uvoženega materiala: država pridelave.
(7) Na potrdilu in etiketi, ki ju dobavitelj izda za CAC
material, ne sme biti oznak kot so ‘brezvirusni’, ‘na viruse
testiran’, ‘b.v.’, ‘v.t.’ ali podobnih oznak, ki bi zavajale kupca
glede zdravstvenega stanja tega materiala.
10. člen
(izjeme glede pakiranja in označevanja)
(1) Dobavitelju, ki dobavlja CAC material na lokalnem
trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega materiala
in se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo sadja, CAC materiala
ni treba zapakirati in označiti v skladu s prvim in drugim
odstavkom 9. člena tega pravilnika. Vendar pa mora v tem
primeru CAC material opremiti z naslednjimi osnovnimi podatki:
– ime, priimek in naslov ali firma in sedež dobavitelja
oziroma njegova neponovljiva registrska številka,
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njeno oznako,
– kategorija: CAC material.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če gre za vrste
sadnih rastlin iz rodov Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
in Pyrus L. ali za rastline drugih rodov ali vrst, gostiteljic
bakterije Erwinia amylowora (Burril)Winslow et al. v skladu
s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, če se njihov
material uporablja za podlage v smislu drugega odstavka
2. člena tega pravilnika.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad dobaviteljem in CAC materialom, ki ga
ta dobavitelj prideluje, izvaja fitosanitarni inšpektor v skladu
s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s
predpisi, ki urejajo nadzor imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, in s tem pravilnikom.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi
prijave pridelave, ki jo dobavitelj vloži vsako leto najpozneje
do 30. aprila pri pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije.
(3) Prijava iz prejšnjega odstavka, vsebuje naslednje
podatke:
– o dobavitelju: neponovljivo registrsko številko vpisa v
register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
in o vpisu v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov,
– o mestu oziroma o enoti pridelave: KMG-MID številko mesta in enote pridelave,
– o objektih oziroma zemljiščih, na katerih dobavitelj
prideluje C.A.C material: katastrska občina in parcelne številke, na katerih je objekt ali zemljišče, ter površina,
– o razmnoževalnem materialu, ki ga prideluje v prijavljenem objektu ali na zemljišču: o številu matičnih rastlin po
vrstah in sortah, o namenu uporabe matičnih rastlin (za
pridobivanje podlag, cepičev), o predvideni količini razmnoževalnega materiala, ki bo pridobljena s prijavljenih matičnih
rastlin,
– o razmnoževalnem materialu, uporabljenem za pridelavo sadik v prijavljenem objektu ali na zemljišču: o vrsti,
sorti in kategoriji, v primeru cepljenih sadik o podlagi, na
katero se cepi sorta, o količini, o izvoru razmnoževalnega
materiala (lastni, nakup, uvoz), o predvideni količini sadik, ki
bodo pridelane v objektu ali na zemljišču.
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(4) Če se za CAC material zahteva izdaja rastlinskega
potnega lista v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo
rastlinskih potnih listov, lahko dobavitelj vloži prijavo iz drugega odstavka tega člena skupaj z vlogo za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za
izdajo rastlinskih potnih listov.
(5) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor najmanj dvakrat v rastni dobi in pri tem preveri, ali so izpolnjuje ne
zahteve iz 5. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na dobavitelja, zlasti ali:
– dobavitelj prideluje CAC material v skladu z načrtom
pridelave iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega
pravilnika,
– dobavitelj nadzor škodljivih organizmov na rastlinah
ter v objektih oziroma zemljiščih, kjer razmnoževalni material
in sadne rastline prideluje ali pripravlja za trg, dejansko
izvaja v skladu z načrtom pridelave,
– so bili vzorci odvzeti v skladu z načrtom pridelave:
pravočasno, na tehnično pravilen način in po statistično
zanesljivi metodi,
– je analizo vzorcev opravil imenovani laboratorij.
(6) Pri prvem pregledu, ki ga fitosanitarni inšpektor
izvede pri dobavitelju v skladu s prvim odstavkom tega člena, preveri tudi načrt pridelave iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, zlasti z vidika primernosti in
zanesljivosti metod za spremljanje in nadzor škodljivih organizmov iz prilog 3 in 4 tega pravilnika, vključno z načrtom
odvzema vzorcev v različnih fazah pridelave oziroma v primernih časovnih presledkih.
(7) Fitosanitarni inšpektor pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena odvzame:
– uradne vzorce razmnoževalnega materiala in zemlje v
skladu s sedmim odstavkom 8. člena tega pravilnika,
– vzorce razmnoževalnega materiala ali zemlje, če obstaja sum na okužbo s škodljivim organizmom iz priloge 3
tega pravilnika.
IV. ZAHTEVE ZA URADNO POTRJENI RAZMNOŽEVALNI
MATERIAL IN SADIKE
1. Splošno
12. člen
(postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala
in sadik)
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik vodi organ za potrjevanje na podlagi prijave
dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material
kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo
rastlin, in v skladu s tem pravilnikom. Prijavo, ki vsebuje
podatke iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika, pridobi dobavitelj pri organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje prijavo iz prejšnjega odstavka
zavrže, če dobavitelj:
– ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika,
– prijavlja v uradno potrditev razmnoževalni material in
sadike sorte, ki ne izpolnjuje pogoje iz prvega ali četrtega
odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) V postopku uradne potrditve izvede organ za potrjevanje:
– pregled, ali objekti oziroma zemljišča, kjer se pridobiva ali prideluje uradno potrjen razmnoževalni material in
sadike, izpolnjujejo pogoje za pridelavo določene kategorije
uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik,
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– vizualne preglede zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala in sadik v skladu s prilogo 3 in 4 tega pravilnika, zlasti glede prisotnosti škodljivih organizmov iz četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika ter glede znakov
virusnih in virozam podobnih bolezni iz priloge 2 tega pravilnika,
– vizualne preglede razmnoževalnega materiala in sadik glede možnih mutacij na podlagi fenoloških značilnosti
sorte,
– odvzem vzorcev razmnoževalnega materiala, sadik
ali zemlje oziroma rastnega substrata, če obstaja sum na
prisotnost škodljivih organizmov iz prilog 2 ali 3 tega pravilnika,
– odvzem vzorcev razmnoževalnega materiala, sadik
ali zemlje oziroma rastnega substrata za testiranje ali ponovno testiranje na prisotnost določenih virusov in virusom podobnih organizmov v skladu s certifikacijsko shemo,
– pregled evidenc in dokazil o poreklu in vzdrževanju
razmnoževalnega materiala ter o pridobitvi oziroma pridelavi
razmnoževalnega materiala in sadik,
– pregled zapiskov o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih
drugih ukrepih v objektih oziroma zemljiščih, kjer se vzdržuje oziroma pridobiva razmnoževalni material ali pridelujejo
sadike, zlasti o morebitni odstranitvi rastlin ali razmnoževalnega materiala iz objekta ali nasada, oziroma o njihovem
uničenju,
– pregled zapiskov o vzorčenjih, izvedenih v skladu s
certifikacijsko shemo, ter poročil o rezultatih analiz oziroma
testiranj odvzetih vzorcev.
(4) Organ za potrjevanje izvede preglede iz prejšnjega odstavka najmanj dvakrat letno v času, ki je najprimernejši za ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov, za
odvzem vzorcev rastlinskega materiala ali zemlje oziroma
za preverjanje sortne pristnosti na podlagi fenoloških značilnosti sorte.
(5) Če organ za potrjevanje pri pregledih iz tretjega
odstavka tega člena ugotovi okužbo ali če obstaja sum na
okužbo s škodljivimi organizmi iz priloge 3 tega pravilnika, o
tem nemudoma obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
13. člen
(izdaja potrdila o uradni potrditvi in uradnih etiket)
(1) Za razmnoževalni material in sadike, ki izpolnjujejo
zahteve za uradno potrjen material po tem pravilniku, izda
organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi in uradne
etikete, ki so hkrati rastlinski potni list v skladu s predpisom,
ki ureja izdajo rastlinskih potnih listov. Število izdanih uradnih etiket mora ustrezati količini pridelanega uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik.
(2) Uradna etiketa iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– oznako: Rastlinski potni list RS,
– oznako: ES kakovost,
– oznako kode države: SI,
– oznako organa za potrjevanje,
– oznako partije ali serije,
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, za podlage: ime sorte podlage ali njeno
oznako, za cepljene sadike: ime sorte in ime ali oznako
podlage,
– datum izdaje,
– količino v enoti pakiranja,
– kategorijo, v primeru osnovnega materiala tudi stopnjo,
– oznako zdravstvenega statusa (‘b.v.’ ali ‘v.t.’)
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(3) Uradna etiketa iz prvega odstavka tega člena mora
biti iz primernega materiala, odpornega na vlago. Podatki na
etiketi morajo biti natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo. Za izvorni material mora biti uradna etiketa bele barve z
vijolično črto, za osnovni material bele barve in za certificiran material modre barve. Uradna etiketa mora biti zaporedno oštevilčena. Velikost uradne etikete mora biti najmanj
2,5 cm x 20 cm.
(4) Potrdilo o uradni potrditvi iz prvega odstavka tega
člena vsebuje poleg podatkov iz drugega odstavka tega
člena še naslednje podatke:
– skupno količino uradno potrjenega materiala in sadik
v partiji ali seriji,
– število izdanih uradnih etiket, vključno s serijskimi
številkami etiket.
14. člen
(pakiranje in označevanje uradno potrjenega
razmnoževalnega materiala in sadik)
(1) Uradno potrjen razmnoževalni material in sadike
morajo biti na trgu označeni z uradno etiketo.
(2) Glede pakiranja se za uradno potrjeni razmnoževalni material in sadike uporabljajo določbe drugega odstavka
9. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo biti:
– podlage pakirane v snopih po 25, 50 ali 100 kosov
ali v kontejnerjih po 60 kosov,
– razmnoževalni material, kot so poganjki, šibe in cepiči, pakirani v snopih po 100, 500 ali 1000 očes oziroma
manj, če je pošiljka manjša,
– sadike posamično pakirane in označene.
15. člen
(nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega
materiala in sadik)
(1) Na podlagi obvestila o prejetih prijavah za uradno
potrditev iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki ga
mora organ za potrjevanje posredovati upravi in pristojnemu
fitosanitarnemu inšpektorju vsako leto najpozneje do 15. maja, lahko fitosanitarni inšpektor izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in
sadik.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega
odstavka v obsegu, ki je glede na stopnjo tveganja za posamezni škodljivi organizem določen s programom nadzora in
spremljanja škodljivih organizmov v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
2. Certifikacijske sheme
16. člen
(vsebina certifikacijskih shem)
(1) Certifikacijske sheme se določijo za naslednje vrste sadnih rastlin:
– jablano (Malus Mill.), hruško (Pyrus communis L.)
in kutino (Cydonia Mill.);
– sadne vrste iz rodu Prunus L.: češnjo (Prunus avium
L), višnjo (Prunus cerasus L.), breskev in nektarino (Prunus persica (L.) Batsch), slivo in češpljo (Prunus domestica L.), kitajsko-japonsko slivo (Prunus salicina Lindl.) in
marelico (Prunus armeniaca L.);
– oljko (Olea europaea L.).
(2) Certifikacijske sheme iz prejšnjega odstavka podrobneje določajo postopke za pridelavo uradno potrjenega
razmnoževalnega materiala in sadik, pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati objekti oziroma zemljišča za pridelavo določene
kategorije razmnoževalnega materiala in sadik, ter zahteve,
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ki morajo biti izpolnjene za uradno potrditev posamezne
kategorije tega materiala in sadik, za naslednje faze:
– odbira rastlin kandidatk za izvorne matične rastline,
– pridobivanje oziroma pridelava izvornih matičnih
rastlin,
– vzdrževanje izvornih matičnih rastlin,
– pridobivanje in vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin,
– pridelava certificiranih sadik.
17. člen
(odbira rastlin kandidatk za izvorne matične rastline)
(1) V primeru sorte se v proizvodnem nasadu, v kolekcijskem nasadu ali poskusnem sortnem nasadu odberejo
rastline, ki imajo za sorto značilne pomološke in druge lastnosti, pomembne za pridelavo; odbrane rastline morajo
biti na videz zdrave.
(2) V primeru vegetativno razmnoženih podlag se v
zarodišču podlag ali v poskusnem sortnem nasadu odberejo na videz zdrave in močne rastline z znanimi lastnostmi.
(3) V primeru podlag iz sejancev se rastline kandidatke
za pridobivanje semena po možnosti izberejo v območjih,
kjer se ne pojavljajo viroidi sadnih rastlin. Rastline kandidatke morajo biti na videz brez znakov virusnih bolezni. Rastline, vzgojene iz semena teh rastlin kandidatk, morajo biti
čim bolj izenačene in močne, podobno kot vegetativno razmnožene podlage.
18. člen
(pridobivanje izvornih matičnih rastlin)
(1) Razmnoževalni material odbranih rastlin kandidatk
za izvorne matične rastline (v nadaljnjem besedilu: rastline
kandidatke) se posadi posamič v lonce v steriliziran rastni
substrat in označi. V primeru razmnoževalnega materiala
sorte se le-ta cepi na podlage, ki morajo biti uradno potrjene v kategorijo izvorni material.
(2) Rastline kandidatke se posamično testira na viruse
in virusom podobne organizme, navedene v prilogi 2 tega
pravilnika v stolpcu “‘b.v.’ material“ ali v stolpcu “‘v.t.’ material“. Pred testiranjem se lahko na rastlinah kandidatkah
izvedejo postopki za odstranitev (eliminacijo) škodljivih organizmov (npr. termo terapija).
(3) Rastline kandidatke se ves čas testiranja vzdržuje v
izoliranem rastlinjaku, ločeno od izvornega materiala v pogojih, v katerih ni mogoča okužba preko stikov korenin, s
cvetnim prahom, z zračnimi ali talnimi vektorji (rastlinjak mora imeti protiinsektno zaščito). Testiranje na viruse in virusom podobne organizme iz priloge 2 tega pravilnika se
izvede v skladu z metodami, določenimi v certifikacijskih
shemah Evropske in mediteranske organizacije za zdravstveno varstvo rastlin (European and Mediterranean Plant
Protection Organization, EPPO), ki so dostopni na vpogled
na upravi.
(4) Pri rastlinah kandidatkah se v času testiranja izvedejo vizualni pregledi na ostale škodljive organizme iz prilog
3 in 4 tega pravilnika, zlasti:
– pri jablani (Malus Mill.), hruški (Pyrus communis
L.) in kutini (Cydonia Mill.) na: Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden
1902) Young et al. 2001], Erwinia amylovora (Burril)Winslow et al., Pseudomonas spp., Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm., Chondrostereum purpureum (Pers.)
Pouzar, Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. &
Schrenk, Pezicula malicorticis (H.Jackson) Nannf., Pezicula alba Guthrie, Nectria galligena Bres., Phytophthora
cactorum (Lebert & Cohn) Schröter, Roessleria pallida,
Verticillium spp., Quadraspidiotus perniciosus [Diaspi-
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diotus perniciosus (Comstock, 1881)] in Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802);
– pri češnji (Prunus avium L), višnji (Prunus cerasus
L.), breskvi in nektarini (Prunus persica (L.) Batsch), slivi in
češplji (Prunus domestica L.) in kitajsko-japonski slivi (Prunus salicina Lindl.) na: Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden 1902) Young
et al. 2001], Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
(Wormald 1931) Young et al. 1978, Xantomonas arboricola pv. pruni (Smith 1903) Vauterin et al. 1995, Phytophthora
cactorum (Lebert & Cohn) Schröter in Quadraspidiotus
perniciosus [Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)];
– pri marelici (Prunus armeniaca L.) na: Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van
Delden 1902) Young et al. 2001], Pseudomonas syringae
pv. morsprunorum (Wormald 1931) Young et al. 1978,
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902, Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson 1939,
Xantomonas arboricola pv. pruni (Smith 1903) Vauterin et
al. 1995, Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter
in Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)];
– pri oljki (Olea europaea L.) na: Verticillium dahliae
Kleb., Pseudomonas syringae subsp. savastanoi (ex Smith
1908) Gardan et al. 1992, Eusophera pinguis in Saissetia
oleae (Olivier, 1791).
(5) Rastline kandidatke, za katere se s testiranjem ugotovi, da so brez virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov, navedenih v prilogi 2 tega pravilnika v stolpcu “‘b.v.’
material“ ali v stolpcu “‘v.t.’ material“, in ki so tudi brez
drugih škodljivih organizmov iz prilog 3 in 4 tega pravilnika,
se vključijo v kolekcijo izvornih matičnih rastlin.
19. člen
(vzdrževanje izvornih matičnih rastlin)
(1) Izvorne matične rastline se, razen rastlin za pridobivanje semena za vzgojo podlag iz semena, vzdržujejo v
rastlinjaku v steriliziranem rastnem substratu v posodah, izolirano od tal, in v pogojih, v katerih ni mogoča okužba preko
stikov korenin, s cvetnim prahom, z zračnimi ali talnimi vektorji. Vzdržuje se omejeno število izvornih matičnih rastlin
vsake sorte. Vsaka izvorna matična rastlina mora biti označena, da se zagotovi sledljivost.
(2) Rastlinjak, v katerem se vzdržujejo izvorne matične
rastline, mora imeti protiinsektno zaščito, ki onemogoča
vstop insektom, prenašalcem virusov in virusom podobnih
škodljivih organizmov. Opremljen mora biti s predprostorom
oziroma z dvojnim vhodom ter varen pred površinskimi in
meteornimi vodami.
(3) Za preprečevanje okužb preko cvetnega prahu se
izvorne matične rastline vzdržuje tako, da je cvetenje onemogočeno.
(4) Vsaka izvorna matična rastlina mora biti preverjena
glede sortne pristnosti, ki se izvede tako, da se od vsake
izvorne matične rastline vegetativno razmnoži najmanj tri
rastline, ki se jih med vegetacijo opazuje v referenčnem
kolekcijskem nasadu, ločenem od lokacije, kjer se vzdržujejo izvorne matične rastline.
(5) Vse izvorne matične rastline se mora stalno vizualno pregledovati na prisotnost škodljivih organizmov iz prilog
3 in 4 tega pravilnika, ter na morebitne mutacije in najmanj
enkrat v življenjski dobi ponovno testirati na viruse in virusom podobne škodljive organizme, navedene v prilogi 2
tega pravilnika v stolpcu “‘b.v.’ material“ ali v stolpcu “‘v.t.’
material“.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek pa je priporočljivo
vse izvorne matične rastline iz rodu Prunus L. vsako leto
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testirati na prisotnost naslednjih virusov: Prunus necrotic
ringspot ilarvirus, Prune dwarf ilarvirus, Plum pox potyvirus
in Apple mosaic ilarvirus.
(7) Če se pri vizualnih pregledih oziroma na podlagi
rezultatov testiranja odvzetih vzorcev ugotovi, da izvorna matična rastlina kaže znake okužb ali da je okužena s škodljivimi organizmi iz prilog 2, 3 ali 4, jo je treba nemudoma
odstraniti iz rastlinjaka, kjer se vzdržujejo izvorne matične
rastline. V primeru okužbe ali suma na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom iz priloge 3 tega pravilnika je
treba tako izvorno matično rastlino izolirati in o tem nemudoma obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(8) Del razmnoževalnega materiala vsake izvorne matične rastline se lahko shrani v laboratoriju v ‘in vitro’ pogojih
kot rezervni izvorni material. V tem primeru je treba ta material, potem ko zapusti ‘in vitro’ pogoje, ponovno preveriti
glede sortne pristnosti.
20. člen
(pridobivanje in vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin)
(1) Osnovne matične rastline I. stopnje se pridobijo
tako, da se material, pridobljen od izvornih matičnih rastlin,
cepi na vegetativno razmnožene podlage, ki so enake kategorije, ali na sejance, vzgojene v pogojih za vzdrževanje
izvornih matičnih rastlin, določenih v prejšnjem členu, iz
semena, pridobljenega od izvornih matičnih rastlin.
(2) Osnovne matične rastline II. stopnje se pridobijo
tako, da se material, pridobljen od osnovnih matičnih rastlin
I. stopnje, cepi na vegetativno razmnožene podlage, ki so
najmanj enake kategorije, ali na sejance, vzgojene v pogojih, v katerih se vzdržujejo osnovne matične rastline, iz semena, pridobljenega od izvornih matičnih rastlin. V primeru
rastlin iz rodu Prunus L. se lahko cepi tudi na sejance,
vzgojene iz uradno pregledanega certificiranega semena iz
četrtega odstavka 21. člena tega pravilnika, če so bile osnovne matične rastline, od katerih se pridobiva seme, od drugih
rastlin iz rodu Prunus L. oddaljene najmanj 300 m, in če so
bili sejanci vzgojeni najmanj v pogojih, v katerih se vzdržujejo osnovne matične rastline.
(3) Osnovne matične rastline se posadi na zemljišču,
na katerem najmanj 4 leta niso rasle sadne rastline. Na
zemljišču morajo biti pred sajenjem uradno odvzeti vzorci
zemlje in s testiranjem v imenovanem laboratoriju mora biti
ugotovljeno, da v zemljišču niso prisotne ogorčice vrst Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 in Globodera
rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975.
(4) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti
glede zemljišča, na katerega se posadijo osnovne matične
rastline, pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– osnovne matične rastline jablane (Malus Mill.), hruške (Pyrus communis L.) in kutine (Cydonia Mill.) morajo
biti sajene na zemljišču, kjer v varovalnem pasu 1000 m
okrog zemljišča ne rastejo rastline gostiteljice Erwinia
amylovora (Burril) Winslow et al.; če so gostiteljske rastline
Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al. prisotne, morajo
biti brez tega škodljivega organizma;
– osnovne matične rastline sadnih vrst iz rodu Prunus
L. morajo biti sajene na zemljišču, ki je bilo predhodno
testirano na prisotnost ogorčic, prenašalk virusnih bolezni,
iz rodov Longidorus in Xiphinema. Okoli zemljišča v varovalnem pasu 1000 m ne sme biti rastlin, gostiteljic Plum pox
potyvirusa. Če so rastline gostiteljice Plum pox potyvirusa v
varovalnem pasu prisotne, morajo biti brez tega škodljivega
organizma;
– osnovne matične rastline oljke (Olea europaea L.)
morajo biti sajene na zemljišču, ki je bilo predhodno testira-
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no na prisotnost škodljivih organizmov Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939 in Verticillium
dahliae Kleb.. Okoli zemljišča, na katerem je nasad osnovnih matičnih rastlin, mora biti najmanj 20-metrski varovalni
pas, v katerem ne sme biti drugih rastlin vrste Olea europaea L.. Da se preprečijo možne ponovne okužbe, mora biti v
primeru namakanja voda, ki se uporablja za namakanje,
filtrirana.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega ostavka je lahko
varovalni pas okoli nasada osnovnih matičnih rastlin manjši,
če se osnovne matične rastline posadijo v mrežnikih. V tem
primeru mora biti varovalni pas najmanj:
– 250 m, pri jablani (Malus Mill.) in pri sadnih vrstah iz
rodu Prunus L.,
– 10 m, pri oljki (Olea europaea L.).
(6) Nasad osnovnih matičnih rastlin mora biti homogeno zasajen. Osnovne matične rastline, posajene v enem
nasadu osnovnih matičnih rastlin, morajo biti iste stopnje.
Nasad osnovnih matičnih rastlin mora obkrožati najmanj 3 m
čistega pasu, brez rastlinskega pokrova; če je 3-metrski pas
zatravljen, mora biti stalno košen.
(7) V osnovnem matičnem nasadu za pridelavo cepičev
morajo biti sadne vrste in sorte sajene v ločenih vrstah. Če
je v posamezni vrsti posajenih več različnih sadnih vrst ali
sort, mora biti razdalja med njimi dvojna. Vsaka osnovna
matična rastlina mora biti v nasadu označena, da se zagotovi sledljivost.
(8) V osnovnem matičnem nasadu za pridelavo podlag
ali semena morajo biti sadne vrste in sorte obvezno sajene v
ločenih vrstah.
(9) Vse osnovne matične rastline se mora stalno vizualno pregledovati na prisotnost škodljivih organizmov iz prilog
2, 3, in 4 tega pravilnika, ter na morebitne mutacije.
(10) Poleg vizualnih pregledov iz prejšnjega odstavka
se vsako leto odvzame vzorce rastlin za ponovno testiranje
na prisotnost virusov in virusom podobnih organizmov, navedenih v stolpcu “Ponovno testiranje“ iz priloge 2 tega
pravilnika:
– v osnovnem matičnem nasadu I. stopnje, namenjenem za pridelavo cepičev: od največ 20% matičnih rastlin,
– v osnovnem matičnem nasadu II. stopnje, namenjenem za pridelavo cepičev: od največ 10% matičnih rastlin,
– v osnovnem matičnem nasadu I. stopnje, namenjenem za pridelavo podlag in semena: reprezentativni vzorec
od največ 10% posajenih matičnih podlag,
– v osnovnem matičnem nasadu II. stopnje, namenjenem za pridelavo podlag in semena: reprezentativni vzorec
od 1 do 5% posajenih matičnih podlag.
(11) Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo biti vse
osnovne matične rastline iz rodu Prunus L., razen češnje
(Prunus avium L.) in višnje (Prunus cerasus L.) vsako leto
uradno testirane na Plum pox potyvirus v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje
tega škodljivega organizma.
(12) Osnovne matične rastline za pridobivanje cepičev
se praviloma vzdržuje tako, da se prepreči cvetenje. Vendar
pa se za preveritev sortne pristnosti osnovnih matičnih rastlin
najmanj eno leto, čim prej v življenjski dobi osnovne matične rastline, pusti pridelek ter opravi pomološko kontrolo
pridelka, vsako leto pa se preveri fenološke značilnosti sorte. V primeru genetsko nestabilnih sort se pomološko kontrolo pridelka in pregled fenoloških značilnosti sorte opravlja
vsako leto.
(13) Če se pri vizualnih pregledih oziroma na podlagi
rezultatov testiranja odvzetih vzorcev ugotovi, da osnovna
matična rastlina ni sortno pristna, oziroma da kaže znake
okužb ali da je okužena z virusom ali virusom podobnim
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organizmom iz priloge 2 tega pravilnika, s škodljivim organizmom iz četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika ali z
drugim škodljivim organizmom, navedenim v prilogi 3 tega
pravilnika, jo je treba nemudoma odstraniti iz nasada, kjer
se vzdržujejo osnovne matične rastline. V primeru okužbe
ali suma na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom
iz priloge 3 tega pravilnika je treba o tem nemudoma obvesti
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(14) Na mesta, kjer so bile matične rastline odstranjene, najmanj dve rastni dobi ni mogoče ponovno zasaditi z
novimi matičnimi rastlinami.
21. člen
(pridelava certificiranih sadik in certificiranih podlag
ter semena)
(1) Certificirane sadike se pridelajo v drevesnici iz razmnoževalnega materiala, pridobljenega praviloma od osnovnih matičnih rastlin II. stopnje, lahko pa tudi od osnovnih
matičnih rastlin I. stopnje.
(2) V certificirane sadike, ki se cepijo, se pridelajo
tako, da se razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih
matičnih rastlin, cepi na vegetativno razmnožene podlage
najmanj enake kategorije ali na podlage, ki so bile pridelane
iz certificiranega semena (v nadaljnjem besedilu: certificirane podlage).
(3) Certificirane podlage se pridelajo:
– v osnovnem matičnem nasadu, namenjenem za pridelavo podlag, od osnovnih matičnih rastlin, ki so praviloma
II. stopnje, lahko pa so tudi I. stopnje, ali
– v drevesnici, ki mora izpolnjevati najmanj pogoje,
določene za pridelavo certificiranih sadik, iz razmnoževalnega materiala, pridobljenega od osnovnih matičnih rastlin, ali
iz certificiranega semena.
(4) Certificirano seme sadnih rastlin iz rodu Prunus L.
se prideluje v osnovnem matičnem nasadu, namenjenem za
pridelavo podlag, od osnovnih matičnih rastlin, ki morajo biti
med rastjo pregledane, kot določa 20. člen tega pravilnika.
Seme mora biti testirano na viruse, ki se prenašajo s semenom.
(5) Zemljišče, kjer bo drevesnica za pridelavo certificiranih sadik ali podlag, mora izpolnjevati pogoje iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega pravilnika.
(6) Drevesnica, kjer se pridelujejo certificirane sadike
ali podlage, mora biti ločena od površin, na katerih se gojijo
sadne rastline (sadovnjaki) in od drevesnic, v katerih se
pridelujejo sadike kategorije CAC material. Obkrožati jo mora najmanj 2 m čistega pasu, brez rastlinskega pokrova; če
je 2-metrski pas zatravljen, mora biti stalno košen.
(7) V drevesnici morajo biti sadike homogeno zasajene. Sadne vrste ali sorte morajo biti posajene v ločenih
vrstah. Če je v posamezni vrsti posajenih več različnih sadnih vrst ali sort, mora biti razdalja med njimi najmanj 2 m.
Vsak začetek nove sadne vrste ali sorte mora biti označen.
(8) Sadike in podlage se v drevesnici med rastjo vizualno pregledujejo na prisotnost škodljivih organizmov iz prilog
2, 3, in 4 tega pravilnika. Rastline, ki kažejo znake okužbe
ali ki so okužene z virusom ali virusom podobnim organizmom iz priloge 2, s škodljivim organizmom iz četrtega
odstavka 18. člena tega pravilnika ali z drugim škodljivim
organizmom, navedenim v prilogi 3 tega pravilnika, je treba
nemudoma odstraniti iz drevesnice. V primeru okužbe ali
suma na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom iz
priloge 3 tega pravilnika je treba o tem nemudoma obvesti
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(9) Sadike se v drevesnici med rastjo vizualno pregledujejo tudi glede sortne pristnosti na podlagi fenoloških
lastnosti. Sortno netipične sadike se odstranijo.
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3. Uradna potrditev razmnoževalnega materiala
in sadik
22. člen
(pregled objektov oziroma zemljišč, namenjenih pridelavi
uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik)
(1) Dobavitelj, ki namerava pridelovati uradno potrjen
razmnoževalni material in sadike v novem objektu ali zemljišču, mora prijavi iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki jo vloži najpozneje do 15. septembra v letu pred
načrtovano zasaditvijo nasada, priložiti:
– kopijo katastrskega načrta z natančno označenimi
objekti oziroma zemljišči, namenjenimi zasaditvi, in varovalnim pasom v skladu z 20. oziroma 21. členom tega
pravilnika,
– v primeru osnovnega ali certificiranega materiala pa
tudi izjavo, da na prijavljenih zemljiščih najmanj 4 leta niso
rasle sadne rastline.
(2) Organ za potrjevanje opravi pregled, s katerim preveri, ali prijavljeni objekti oziroma zemljišča, skupaj s pripadajočim varovalnim pasom, izpolnjujejo pogoje iz 20. oziroma 21. člena tega pravilnika in na prijavljenih zemljiščih
odvzame vzorce zemlje na testiranje prisotnosti ogorčic vrste Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 in
Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens,
1975, v primeru sadnih rastlin iz rodu Prunus L. pa tudi na
prisotnost ogorčic, prenašalk virusnih bolezni, iz rodov Longidorus in Xiphinema in v primeru oljke (Olea europaea L.)
na prisotnost škodljivih organizmov Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939 in Verticillium dahliae Kleb..
(3) Če organ za potrjevanje na podlagi pregleda in
rezultatov testiranj vzorcev zemlje iz prejšnjega odstavka
ugotovi, da prijavljeni objekti oziroma zemljišča ne izpolnjujejo pogojev iz 20. oziroma 21. člena tega pravilnika, z
odločbo zavrne uradno potrditev.
23. člen
(uradna potrditev izvornega razmnoževalnega materiala)
(1) Dobavitelj, ki vzdržuje izvorne matične rastline in od
njih pridobiva razmnoževalni material, mora vsako leto najpozneje do 30. aprila vložiti pri organu za potrjevanje prijavo
iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(2) Organ za potrjevanje izvede preglede v skladu z
12. členom tega pravilnika.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da so bile izvorne
matične rastline pridobljene v skladu s 17. in 18. členom
tega pravilnika, da so brez škodljivih organizmov iz prilog 2,
3 in 4 tega pravilnika, da so sortno pristne in da rastlinjak ali
drug objekt, v katerem se vzdržujejo izvorne matične rastline, izpolnjuje pogoje iz 19. člena tega pravilnika, uradno
potrdi izvorne matične rastline.
(4) Če dobavitelj premešča ali trži material, pridobljen
od izvornih matičnih rastlin, ki so bile uradno potrjene v
skladu s prejšnjim odstavkom, mu organ za potrjevanje na
njegovo zahtevo izda potrdilo o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala in ustrezno število uradnih etiket za kategorijo osnovni razmnoževalni material I. stopnje. Organ za potrjevanje nadzira označevanje osnovnega razmnoževalnega
materiala I. stopnje, za katerega je izdal uradne etikete.
24. člen
(uradna potrditev osnovnega razmnoževalnega materiala)
(1) Dobavitelj, ki vzdržuje osnovne matične rastline in
od njih pridobiva razmnoževalni material, mora vsako leto
najpozneje do 30. aprila vložiti pri organu za potrjevanje
prijavo iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(2) Organ za potrjevanje izvede preglede v skladu z
12. členom tega pravilnika in pri tem tudi primerja evidence iz šeste alinee tretjega odstavka 12. člena tega pravilni-
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ka z dejanskim stanjem v nasadu osnovnih matičnih rastlin,
preveri tudi morebitna prazna mesta v nasadu osnovnih
matičnih rastlin ter morebitne nove zasaditve. Če ugotovi
prazna mesta oziroma nove zasaditve, mora v zapiskih o
izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih v objektih
oziroma zemljiščih iz sedme alinee tretjega odstavka
12. člena tega pravilnika, ugotoviti razloge za prazna mesta oziroma nove zasaditve.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi osnovne matične rastline, če v postopku uradne potrditve ugotovi:
– da so bile osnovne matične rastline pridobljene v
skladu z 20. členom tega pravilnika,
– da so brez škodljivih organizmov iz prilog 2, 3 in 4
tega pravilnika,
– da so sortno pristne in
– da objekt ali zemljišče, kjer se vzdržujejo osnovne
matične rastline, izpolnjuje pogoje iz 20. člena tega pravilnika.
(4) Če dobavitelj premešča ali trži material, pridobljen
od osnovnih matičnih rastlin, potrjenih v skladu s prejšnjim
odstavkom, mu organ za potrjevanje na njegovo zahtevo
izda potrdilo o uradni potrditvi in ustrezno število uradnih
etiket:
– za razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih
matičnih rastlin I. stopnje: etikete za kategorijo osnovni razmnoževalni material II. stopnje,
– za razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih
matičnih rastlin II. stopnje: etikete za kategorijo certificiran
razmnoževalni material.
(5) Organ za potrjevanje nadzira označevanje osnovnega razmnoževalnega materiala II. stopnje in certificiranega
razmnoževalnega materiala, za katerega je izdal uradne etikete.
(6) Osnovne matične rastline se lahko uradno potrjujejo in kot uradno potrjene uporabljajo za pridobivanje uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala največ:
– 20 let od posaditve v matičnem nasadu: pri jablani
(Malus Mill.), hruški (Pyrus communis L.) in kutini (Cydonia Mill.); ter oljki (Olea europaea L.),
– 15 let od posaditve v matičnem nasadu pri sadnih
vrstah iz rodu Prunus L..
25. člen
(uradna potrditev certificiranih sadik)
(1) Dobavitelj, ki prideluje certificirane sadike, mora
prijavo iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika vložiti pri
organu za potrjevanje najpozneje do 30. aprila tekočega
leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora dobavitelj organu za potrjevanje dopolniti prijavo s podatki o izvedenem
cepljenju, in sicer:
– do 30. junija v primeru pridelave formirane sadike ter
za sadike, cepljene na živo oko s spomladanskim cepljenjem,
– do 15. oktobra v primeru pridelave sadik, cepljenih
na speče oko, ki se bodo tržile kot take.
(3) Dobavitelj mora organu za potrjevanje sporočiti datum začetka izkopa sadik ali podlag in lokacije delovišč
oziroma skladišč za shranjevanje najmanj 10 dni pred načrtovanim izkopom.
(4) Organ za potrjevanje izvede preglede v skladu z 12.
členom tega pravilnika. Pri tem preveri zlasti potrdila o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala, uporabljenega pri
cepljenju ali pri pridelavi podlag, primerja evidence iz šeste
alinee tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika z dejanskim stanjem v drevesnici, preveri tudi morebitna prazna
mesta v drevesnici ter morebitne nove zasaditve. Če ugotovi
prazna mesta oziroma nove zasaditve, mora v zapiskih o
izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škod-
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ljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih v drevesnici v
skladu s sedmo alineo tretjega odstavka 12. člena tega
pravilnika, ugotoviti razloge za prazna mesta oziroma nove
zasaditve. Pri pregledu oceni tudi stanje in splošni videz
vegetativnega razvoja sadik, zlasti razvitost tistih delov sadike, od katerih je odvisna kakovost sadik.
(5) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirane sadike, če v postopku uradne potrditve ugotovi, da so:
– bile certificirane sadike pridelane v skladu z 21. členom tega pravilnika,
– certificirane sadike brez škodljivih organizmov iz prilog 2, 3 in 4 tega pravilnika,
– sortno pristne.
(6) Dobavitelju, ki premešča ali trži certificirane sadike,
organ za potrjevanje na njegovo zahtevo izda potrdilo o
uradni potrditvi in ustrezno število uradnih etiket, najpozneje
tri delovne dni pred načrtovanim izkopom iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Organ za potrjevanje nadzira označevanje certificiranih sadik, za katerega je izdal uradne etikete.
4. Uradna potrditev razmnoževalnega materiala
in sadik, pridobljenega iz uvoženega
razmnoževalnega materiala
26. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin, pridobljenih
od razmnoževalnega materiala, ki je bil uradno potrjen
v drugi državi)
(1) Kot osnovne matične rastline I. stopnje ali osnovne
matične rastline II. stopnje se lahko potrdijo matične rastline, pridobljene od razmnoževalnega materiala, ki je bil uradno potrjen v ustrezno kategorijo v drugi državi, če:
– je bil ta razmnoževalni material pridelan v državi članici Evropske unije ali drugi državi članici Evropske in mediteranske organizacije za zdravstveno varstvo rastlin v skladu
s certifikacijsko shemo, določeno s predpisi te države, in v
tej državi uradno potrjen v kategorijo, ki ustreza zahtevam,
določenim s tem pravilnikom za kategorijo izvorni material ali
osnovni material I. stopnje,
– je certifikacijska shema iz prejšnje alinee skladna s
certifikacijsko shemo Evropske in mediteranske organizacije za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
EPPO certifikacijska shema),
– se na podlagi uradnih pregledov in testiranj ugotovi,
da se osnovne matične rastline iz prve alinee tega odstavka
vzdržujejo v pogojih iz 20. člena tega pravilnika in da poleg
zahtev za uradno potrditev, določenih v 24. členu tega pravilnika, izpolnjujejo tudi zahteve, določene v drugem do
četrtem odstavku tega člena.
(2) Osnovne matične rastline I. stopnje ali osnovne
matične rastline II. stopnje iz prvega odstavka tega člena se
vzdržuje v nasadu osnovnih matičnih rastlin v skladu z
20. členom tega pravilnika. Vendar pa morajo biti v tem
primeru matične rastline, ne glede na deseti odstavek 20.
člena tega pravilnika, v prvih dveh letih po sajenju ponovno
testirane najmanj na škodljive organizme, določene v stolpcu “Ponovno testiranje“ iz priloge 2 tega pravilnika.
(3) Na podlagi prijave dobavitelja iz prvega odstavka
12. člena tega pravilnika organ za potrjevanje ugotovi izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena ter izvede preglede in ponovno testiranje iz prejšnjega odstavka.
(4) Če organ za potrjevanje ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena
in zahteve za uradno potrditev, določene s tem pravilnikom
za osnovne matične rastline, potrdi matične rastline iz prvega odstavka tega člena ter razmnoževalni material, pridobljen od teh matičnih rastlin, v skladu s 24. členom tega
pravilnika.

Stran

13106 / Št. 91 / 19. 9. 2003

(5) Organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja
iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika kot certificirane
sadike potrdi sadike, pridelane iz razmnoževalnega materiala, ki je bil v drugi državi pridelan in uradno potrjen kot
certificiran razmnoževalni material, če organ za potrjevanje
ugotovi, da ta material izpolnjuje pogoje iz prve in druge
alinee prvega odstavka tega člena in da so izpolnjene zahteve za uradno potrditev, določene s tem pravilnikom za certificirane sadike.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin, pridobljenih
pred uveljavitvijo tega pravilnika)
(1) Osnovne matične rastline, pridobljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uradno potrdijo v skladu s
tem pravilnikom, če:
– izvirajo iz uvoženega razmnoževalnega materiala, ki
izpolnjuje pogoje iz prve in druge alinee prvega odstavka
prejšnjega člena,
– se vzdržujejo v pogojih iz 20. člena tega pravilnika,
– so bile v letu 2001, 2002 oziroma 2003 uradno
pregledane v skladu s pravilnikom o načinu odbiranja in
potrjevanja matičnih rastlin in enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik (Uradni list
SRS, št. 36/74), s pravilnikom o obveznem zdravstvenem
pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86
in 3/87-popr.), v letu 2003 pa tudi v skladu s pravilnikom o
pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene
zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01 in 117/02),
– je iz potrdil in spričeval, izdanih v skladu s predpisi iz
prejšnje alinee, razvidno, da so v letu 2001, 2002 oziroma
2003 matične rastline glede zdravstvenega stanja in glede
sortne pristnosti izpolnjevale zahteve iz predpisov, navedenih v prejšnji alinei, in
– so bili v primeru, da so bili odvzeti vzorci materiala
matičnih rastlin za ponovno testiranje na viruse in virusom
podobne organizme, navedene v stolpcu “Ponovno testiranje“ iz priloge 2 tega pravilnika, rezultati testov negativni.
(2) Dobavitelj vloži v skladu s prvim odstavkom 12.
člena tega pravilnika pri organu za potrjevanje prijavo za
uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin iz prejšnjega odstavka ter razmnoževalnega materiala, pridobljenega v letu
2003 od teh matičnih rastlin. Prijavo lahko vloži najpozneje
do 31. decembra 2003. Prijavi mora priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka 26.
člena tega pravilnika ter iz pete alinee prejšnjega odstavka.
(3) Organ za potrjevanje ugotovi izpolnjevanje zahtev iz
prvega odstavka tega člena na podlagi priloženih dokazil in
pregleda, s katerim ugotovi, ali nasad matičnih rastlin izpolnjuje pogoje iz tretjega do osmega odstavka 20. člena tega
pravilnika. V nasadu odvzame vzorce zemlje za testiranje na
prisotnost ogorčic vrst Globodera pallida (Stone, 1973)
Behrens, 1975 in Globodera rostochiensis (Wollenweber,
1923) Behrens, 1975, če to testiranje pred zasaditvijo matičnih rastlin ni bilo opravljeno.
(4) Če so zahteve za uradno potrditev iz prvega odstavka tega člena izpolnjene, organ za potrjevanje uradno potrdi
matične rastline najpozneje do 31. marca 2004.
28. člen
(razmnoževalni material in sadike, pridelane do uveljavitve
tega pravilnika)
(1) Za razmnoževalni material in sadike, ki so bile pridelane do uveljavitve tega pravilnika, razen matičnih rastlin
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iz 27. člena tega pravilnika, se šteje, da izpolnjujejo zahteve
za CAC material po tem pravilniku, če:
– je bil zanje v letu 2003 izdan rastlinski potni list ali
spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču, ki se šteje kot izdan rastlinski potni list v skladu s
pravilnikom o pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za
namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01 in
117/02), in
– je bil zanje v letu 2003 izdan zapisnik o strokovni
kontroli nad pridelovanjem sadik za sadjarstvo, za vinogradništvo ali za hmeljarstvo oziroma potrdilo o sortni čistosti v
skladu s pravilnikom o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih rastlin in enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74).
(2) Razmnoževalni material in sadike iz prejšnjega odstavka lahko dobavitelj da na trg, če ga zapakira in označi v
skladu z 9. členom tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe tega pravilnika pa se lahko
razmnoževalni material in sadike, ki so bile pridelane v letu
2003 in pred uveljavitvijo tega pravilnika deklarirane in dane
na trg v skladu s predpisi iz 30. člena tega pravilnika, tržijo
še do 31. maja 2004.
29. člen
(organ za potrjevanje)
Do imenovanja organa za potrjevanje v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, vodi
postopek uradne potrditve Kmetijski inštitut Slovenije.
30. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati ali se prenehajo uporabljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
določbe, ki se nanašajo na razmnoževalni material in sadike
sadnih rastlin, v naslednjih predpisih:
– pregled organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem
matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo
(Uradni list SRS, št. 24/75);
– pravilnik o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih
rastlin in enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole
nad pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo
uporabljati določbe, ki se nanašajo na razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, v naslednjih predpisih:
– pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86 in 3/87 – popr.);
– pravilnik o kakovostnih normah, pakiranju, plombiranju in deklariranju sadilnega materiala kmetijskih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 45/75 in 26/79);
– odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo
certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80 in 62/81).
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003.
Št. 321-08-66/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0050
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 1:

Št.

Seznam rodov in vrst sadnih rastlin

Latinsko ime
Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.
Citrus limon (L.) Burm. f.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Citrus x paradisi Macfad.
Corylus avellana L.
Cydonia Mill.
Fragaria x ananassa Duch.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindl.
Pyrus communis L.
Ribes L.
Rubus L.

Botanično ime
citronka
limonovec
mandarinovec
pomarančevec
grenivka
navadna leska
kutina
vrtni jagodnjak
navadni oreh
jablana
oljka
mandeljevec
marelica
češnja
višnja
sliva, češplja
breskev, nektarina
kitajsko-japonska sliva
hruška
ribezi
robida, malina
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Priloga 2:
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Virusi in virusom podobni organizmi, na katere se testira 'b.v.' in 'v.t.'
material in sadike sadnih rastlin
Virus ali virusom podobni organizem

Sadna vrsta
Jablana (Malus
Mill.)

Hruška in kutina
- Pyrus communis
L.
- Cydonia Mill.

Češnja in višnja
- Prunus avium L.
- Prunus cerasus L.

Ime

Oznaka

Zdravstveni status
Ponovno
'b.v.'
'v.t.'
testiranje
material material
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Apple chlorotic leaf spot trichovirus
Apple mosaic ilarvirus
Apple stem-grooving capillovirus
Apple stem-pitting foveavirus
Apple proliferation fitoplazma
Apple chat fruit
Apple flat limb
Apple green crinkle
Apple leaf pucker (=russet ring)
Apple rubbery wood [Apple rubbery
wood fitoplazma]
Apple rough skin
Apple russet wart
Apple scar skin viroid
Apple star crack

ACLSV
ApMV
ASGV
ASPV
AP

Apple chlorotic leaf spot trichovirus

ACLSV

3

Apple stem-grooving capillovirus

ASGV

3

Apple stem-pitting foveavirus
Pear decline fitoplazma
Pear stony pit (verjetno ga povzroča
ASPV)
Quince sooty ringspot (verjetno ga
povzroča ASPV)
Rubbery wood (vključno z Quince
yellow blotch) [Apple rubbery wood
fitoplazma]
Pear blister canker viroid
Pear bark split
Pear bark necrosis
Pear rough bark

ASPV
PD

3
3
3

PBCVd

3
3
3
3

Apple chlorotic leaf spot trichovirus
Apple mosaic ilarvirus
Arabis mosaic nepovirus
Prune dwarf ilarvirus
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Petunia asteroid mosaic
tombusvirus, ki povzroča cherry
detrimental canker
Carnation Italian ringspot
tombusvirus, ki povzroča cherry
detrimental canker
Cherry leaf roll nepovirus
Little cherry closterovirus 1 in 2

ACLSV
ApMV
ArMV
PDV
PNRSV
PAMV

3
3
3
3
3
3

ASSVd

3
3
3
3

3

3
3
3

3
3

3
3
3

3
3

3
3
3
3

3
CLRV
LChV-1,
LChV-2

3
3

3
3

3
3
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Cherry mottle leaf trichovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Cherry European rusty mottle
Cherry necrotic rusty mottle
Cherry green ring mottle foveavirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus

ChMLV
RpRSV
CNRMV
CGRMV
SLRSV
TBRV

3
3
3
3
3
3
3

Apple chlorotic leaf spot trichovirus
Breskev,
nektarina
(Prunus
persica Apple mosaic ilarvirus
(L.)
Prune dwarf ilarvirus
Batsch)
Plum pox potyvirus
Cherry green ring mottle foveavirus
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
European stone fruit yellows
fitoplazma
Peach asteroid spot agent
Peach latent mosaic pelamoviroid

ACLSV

3

3

ApMV
PDV

3
3

3
3

3

PPV
CGRMV
PNRSV
SLRSV

3
3
3
3
3

3

3

3
3

3

Sliva in češplja
Prunus domestica
Japonska sliva in
češplja
Prunus salicina

Marelica
Prunus armeniaca

Oljka (1)
Olea europea L.

ESFY
PLMVd

Apple chlorotic leaf spot trichovirus
Apple mosaic ilarvirus
Myrobalan latent ringspot nepovirus
Prune dwarf ilarvirus
Plum pox potyvirus
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
European stone fruit yellows
fitoplazma

ACLSV
ApMV
MLRSV
PDV
PPV
PNRSV

Apple chlorotic leaf spot trichovirus
Apple mosaic ilarvirus
Prune dwarf ilarvirus
Plum pox potyvirus
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
European stone fruit yellows
fitoplazma (chlorotic leafroll)
Peach asteroid spot agent

ACLSV
ApMV
PDV
PPV
PNRSV

Arabis mosaic nepovirus
Cucumber mosaic cucumovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus

ArMV
CMV
SLRSV

(1) Pri oljki je certifikacijska shema določena le za 'b.v.' material.

ESFY

ESFY

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3

3
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Priloga 3:
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Karantenski škodljivi organizmi, ki na razmnoževalnem materialu in
sadikah sadnih rastlin ter v zemljiščih ali objektih ne smejo biti prisotni

Rod ali vrsta sadnih rastlin
Vse sadne rastline s koreninami, ki rastejo
na prostem

Rod ali vrsta sadnih rastlin
Citrusi:
- citronka (Citrus aurantifolia (Christm)
Swing.)
- limonovec (Citrus limon (L.) Burm. f.)
- grenivka (Citrus paradisi Macfad.)
- mandarinovec (Citrus reticulata Blanco)
- pomarančevec (Citrus sinensis (L.)
Osbeck)

Škodljivi organizem
Mesto pridelave v zadnji rastni dobi prosto:
- Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1984,
- Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (test),
- Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens,
1975 (test)
- Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
Škodljivi organizem
Žuželke:
Aleurocanthus spp.
Aonidiella citrina (Craw, 1890)
Circulifer haematoceps [Neoaliturus haematoceps
(Mulsant&Rey)]
Circulifer tenellus [Neoaliturus tenellus (Baker)]
Diaphorina citri (Kuwayama)
Hishimonus phycitis (Distant)
Leucaspis japonica [Lopholeucaspis japonica (Cockerell,
1897)]
Saissetia nigra (Nietn.) [Parasaissetia nigra (Nietner, 1861)]
Scirtothrips aurantii Faure
Scirtothrips dorsalis Hood, 1919
Toxoptera citricida (Kirkaldy)
Trioza erytreae (Del Guercio)
Unaspis citri (Comstock, 1883)
Pršice:
Eotetranychus lewisi (McGregor)
Eutetranychus orientalis Klein
Ogorčice:
Radopholus citrophilus Huettel, Dickson & Kaplan, 1984
[Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949]
Bakterije:
Citrus greening bacterium [Citrus huanglongbing (greening)
disease]
Citrus variegated chlorosis [Xylella fastidiosa Wells et al.,
1987]
Xanthomonas campestris
Witches' broom fitoplazma [Fitoplazma aurantifolia
(Candidatus) Zreik et al 1995]
Glive:
Cercospora angolensis [Phaeoramularia angolensis (T.
Carvalho & O. Mendes) P.M. Kirk]
Guignardia citricarpa Kiely
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Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli & Gikachvili
Elsinoe spp. (Bitanc. et Jenk.) Mendes

Leska (Corylus avellana L.)
Hruška in kutina:
- kutina (Cydonia Mill.)
- hruška (Pyrus communis L.)

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti:
Spiroplasma citri Saglio et al., 1973
Citrus tristeza closterovirus
Citrus vein enation woody gall [Citrus vein enation disease],
Blight in Blight-like
Citrus mosaic virus [Satsuma dwarf virus]
Leprosis [Citrus leprosis virus]
Naturally spreading psorosis [Citrus psorosis comlex]
Satsuma dwarf virus
Tatter leaf virus [Apple stem grooving virus]
Anisogramma anomala (Peck) E. Mueller
Žuželke:
Tachypterellus quadrigibbus [Anthonomus quadrigibbus Say,
1831]
Grapholita (Cydia) inopinata Heinrich *
Cydia packardi (Zeller) [Grapholita packardi Zeller] *
Cydia (=Enarmonia) prunivora [Grapholita prunivora
(Walsh)] *
Numonia pyrivorella [Acrobasis pyrivorella (Matsumura)]
Bakterije:
Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.
Pear decline fitoplazma Seemüller et al., 1994
Glive:
Monilinia fructicola *
Alternaria alternata *
Guignardia piricola [Botryosphaeria berengeriana f.sp.
pyricola (Nose) Koganezawa & Sakuma]*
Venturia nashicola* - samo za Pyrus sp.
Carposina niponensis [Carposina sasakii Matsumura ]*
Phyllosticta solitaria Ellis & Everh. - (samo za Pyrus sp.)

Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah:
Aphelenchoides besseyi Christie, 1942
Anthonomus signatus Say
Anthonomus bisignifer Schenkling
Glive:
Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds
Phytophthora fragariae var. fragariae Hickman
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti:
Arabis mosaic nepovirus,
Raspberry ringspot nepovirus,
Strawberry crinkle cytorhabdovirus,
Strawberry latent ringspot nepovirus,
Strawberry mild yellow edge disease,
Tomato black ring nepovirus
Strawberry latent C (?) rhabdovirus*
Strawberry veinbanding caulimovirus *
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Bakterije:

Xanthomonas fragariae Kennedy & King, 1962
Strawberry witches' broom fitoplazma *
Oreh (Juglans regia L.)
Jablana (Malus Mill.)

Bakterije:
Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.
Apple proliferation fitoplazma Seemüller et al., 1994
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Tomato ringspot nepovirus
Cherry rasp leaf nepovirus
Glive:
Guignardia piricola [Botryosphaeria berengeriana f.sp.
pyricola (Nose) Koganezawa & Sakuma]*
Phyllosticta solitaria Ellis & Everh.
Monilinia fructicola (G. Winter) Honey*
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Carposina niponensis [Carposina sasakii Matsumura ]*
Žuželke:
Tachypterellus quadrigibbus [Anthonomus quadrigibbus Say,
1831] *
Grapholita (Cydia) inopinata Heinrich *
Cydia packardi (Zeller) [Grapholita packardi Zeller] *
Cydia (=Enarmonia) prunivora [Grapholita prunivora
(Walsh)] *

Oljka (Olea europea)

-

Pistacija (Pistacia vera)

-

Prunus L.
- mandljevec (Prunus amygdalus Batsch)
- marelica (Prunus armeniaca (L.))
- češnja (Prunus avium L.)
- višnja (Prunus cerasus)
- domača češplja (Prunus domestica L.)
- breskev (Prunus persica (L.) Batsch)
- japonska češplja (Prunus salicina)

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Plum pox potyvirus
Cherry rasp leaf nepovirus (ameriški)
Tomato ringspot nepovirus
neevropski virusi in virusom podobni organizmi na Prunus
L.*
zlasti Cherry little cherry virus [Little cherry virus]*
American line pattern ilarvirus [American plum line pattern
virus]
Peach mosaic virus (American)
Peach phony rickettsia
Bakterije:
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith 1903) Vauterin et
al. 1995
Xylella fastidiosa Wells et al., 1987
Peach rosette fitoplazma
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Peach yellows fitoplazma
Peach X disease fitoplazma
Apricot chlorotic leafroll fitoplazma [European stone fruit
yellows fitoplazma]
Pseudomonas syringae pv. persicae Prunier, Luisetti and
Gardan 1970 (samo za Prunus persica (L.) Batsch)
Glive:
Guignardia piricola [Botryosphaeria berengeriana f.sp.
pyricola (Nose) Koganezawa & Sakuma]*
Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx
Carposina niponensis [Carposina sasakii Matsumura ]*
Monilinia fructicola (G. Winter) Honey*
Pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah:
Tahypterellus quadrigibbus [Anthonomus quadrigibbus Say,
1831]*
Grapholita (Cydia) inopinata Heinrich *
Cydia packardi (Zeller) [Grapholita packardi Zeller] *
Cydia (=Enarmonia) prunivora [Grapholita prunivora
(Walsh)] *
Ribez (Ribes)

Neevropski virusi in virusim podobni organizmi

Malina in robida (Rubus)

Virusi in virusim podobni organizmi:
Arabis mosaic nepovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Black raspberry latent virus [Tobacco streak virus]
Tomato black ring nepovirus
Cherry leaf roll nepovirus
Raspberry leaf curl virus (ameriški)
Cherry rasp leaf virus (ameriški)
Neevropski virusi in virusim podobni organizmi

* Neevropski izvor
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Škodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na kakovost razmnoževalnega
materiala in sadik sadnih rastlin

Rod ali vrsta sadnih rastlin
Citrusi
- citronka (Citrus aurantifolia
(Christm) Swing.)
- limonovec (Citrus Limon L. Burm.
f.)
- grenivka (Citrus paradisi Macfad.)
- mandarinovec (Citrus reticulata
Blanco)
- pomarančevec (Citrus sinensis (L.)
Osbeck)

Leska (Corylus avellana L.)

Škodljivi organizem
Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1895)
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae (Kuwana, 1927)
Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913
Glive
Phytophthora spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Citrus leaf rugose virus
bolezni, ki povzročajo simptome 'psorosis-like young
leaves', kot so:
psorosis [Citrus psorosis complex],
ring spot [Citrus psorosis complex],
concave gum [Citrus psorosis complex]
cristacortis
impietratura [Citrus impietratura disease Ruggieri,
1955]
- Infectious variegation
- viroidi, kot so:
exocortis [Citrus exocortis viroid]
cachexiaxyloporosis
Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Epidiaspis leperii (Signoret)
Eriophyes avellanae Nalepa [Phytoptus avellanae
Nalepa]
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Ferris, 1938
[Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Xanthomonas campestris pv.corylina [Xanthomonas
arboricola pv. corylina (Miller et al. 1940) Vauterin et al.
1995]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureaum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Apple mosaic virus
Hazel maculatura lineare MLO
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Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti,
1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk(1)
Pezicula malicorticis (H.Jackson) Nannf. (1)
Pezicula alba Guthrie(1)
Roessleria pallida(1)
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Tarsonemidae
Glive
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Strawberry green petal MLO [Aster yellows fitoplazma
group]

Oreh (Juglans regia L.)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti,
1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
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Xanthomonas campestris pv. juglandi [Xanthomonas
arboricola pv. juglandis (Pierce 1901) Vauterin et al.
1995]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Nectria galligena Bres.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Phytophthora spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Cherry leaf roll nepovirus
Jablana (Malus Mill.)

Žužeke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti,
1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Venturia spp.
Verticillium spp.
Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk(1)
Pezicula malicorticis (H.Jackson) Nannf. (1)
Pezicula alba Guthrie(1)
Roessleria pallida(1)
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Oljka (Olea europea).

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Eusophera pinguis
Meloidogyne spp.
Saissetia oleae (Olivier, 1791)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. savastanoi (ex Smith 1908)
Gardan et al. 1992
Glive
Verticillium dahliae Kleb.
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Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi
Pistacija (Pistacia vera)

Glive
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Domača češplja in japonska češplja
- domača češplja (Prunus domestica L.)
- japonska češplja (Prunus salicina)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Aculops fockeui
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Eriophyes similis
Meloidogyne spp.
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti,
1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald
1931) Young et al. 1978
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus

Marelica, mandljevec, breskev
- marelica (Prunus armeniaca (L.))
- mandljevec (Prunus amygdalus
Batsch)
- breskev (Prunus persica (L.) Batsch)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Meloidogyne spp.
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti,
1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald
1931) Young et al. 1978
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Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson
1939 (1) – (samo za Prunus armeniaca (L.))
Phytophthora spp. (1)
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Češnja in višnja
- češnja (Prunus avium L.)
- višnja (Prunus cerasus)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Meloidogyne spp.
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti,
1886) MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus
perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald
1931) Young et al. 1978
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith 1903) Vauterin
et al. 1995
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Phytophtora spp. (1)
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
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Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Aphelenchoides spp.
Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1869)
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Black currant reversion
Black currant infectious variegation agent

Malina in robida (Rubus)

Žuželke, pršice in ogorčicev vseh razvojnih stopnjah
Aceria essigi [Acalitus essigi Hassan]
Bakterije
Agrobacterium rhizogenes [Rhizobium rhizogenes (Riker
et al. 1930) Young et al. 2001]
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Didymella applanata (Niessl) Sacc.
Peronospora rubi Rabenh.
Phytophthora fragariae var. rubi Wilcox & Duncan
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus

(1) velja le za uradno potrjen 'b.v.' ali 'v.t.' razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin
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Priloga 5: Lastnosti sort sadnih rastlin in stopnje
njihovega izražanja
Citrus L.
Mladika: antocijanska obarvanost vrha (10 do I5 cm od
vrha)
prisotna
odsotna
Plod: oblika vrha ploda
sploščena
odsekana
okrogla
rahlo izbočena
izrazito izbočena
Plod: krovna barva
zelena
zelena do rumena
rumena
rumena do oranžna
oranžna
oranžna do rdeča
rožnata
rdeča
vijolična
Čas zorenja ploda
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Corylus avellana L.
Čas brstenja listnih brstov (ko se dva lista pojavita iz brsta)
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Čas cvetenja moških cvetov
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Čas cvetenja ženskih cvetov
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
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pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Ovojnica: dolžina v primerjavi z dolžino ploda
kratka
enaka
daljša
Ovojnica: razcepljenost
šibka
srednja
močna
Ovojnica: intenziteta razcepljenosti
šibka
srednja
močna
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: oblika
okroglasta
stožčasta
jajčasta
kratko valjasta
dolgo valjasta
Čas zorenja
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Plod: odstotek jedrca (po teži)
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Cydonia Mill.
Rastlina: razraščanje
pokončno
pol pokončno
povešujoče
List: oblika
elipsasta
jajčasta
ovalna
okrogla
Plod: oblika
okroglasta
ovalna
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hruškasta
vitka
nepravilna
podolgovata
Fragaria x. ananassa Duch.
Cvetovi: lega glede na listje
spodaj
v isti višini
nad
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Drevo: vrsta razraščanja vej z ženskimi cvetovi
terminalno
lateralno
Čas zorenja
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno

Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik

Malus Mill.

Plod: prevladujoča oblika
ledvičasta
sploščena
okrogla
stožčasta
dvakratno stožčasta
skoraj valjasta
klinasta
jajčasta
srčasta

Plod: oblika
okrogla
okroglasto stožčasta
kratko kroglasto stožčasta
sploščena
ploščata
stožčasta
dolgo stožčasta
prisekano stožčasta
elipsasta
jajčasta
podolgovata
podolgovato stožčasta
podolgovato vitka

Plod: barva
bledo rumena
svetlo oranžna
oranžna
oranžno rdeča
rdeča
vijolična
temno vijolična
Čas zorenja (50 % rastlin z zrelimi plodovi)
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Vrsta rodnosti
enkrat rodne
enkrat do večkrat rodne
večkrat rodne
Juglans regia L.
Čas brstenja
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj do srednje (napaka v angleški verziji
dokumenta!!)
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Drevo: vrsta ženskega cveta
enostaven
sestavljen

Drevo: bujnost
šibka
srednja
močna

Plod: krovna barva
oranžna
rdeča
vijolična
rjavkasta
Čas začetka cvetenja (10% odprtih cvetov)
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Sorte podlag
Drevo: bujnost (v zarodišču)
šibka
srednja
močna
Drevo: število poganjkov (v zarodišču)
zelo malo
malo
srednje
veliko
zelo veliko
Olea europea L.
Plod: oblika
izdolžena
elipsasta
okrogla
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Plod: vrh
odsoten
prisoten
Plod: oblika pri osnovi
okrogla
odsekana
sploščena
Plod: širina pecljeve jamice
ozka
srednja
široka
Prunus amygdalus Batsch
Čas začetka cvetenja
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Cvet: barva venčnih listov
bela
rožnato bela
rožnata
temno rožnata
Čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Posušen plod: oblika koščice
sploščena
okrogla
koničasta
Jedrce: oblika
ozko elipsasta
elipsasta
široko elipsasta
zelo široko elipsasta
Prunus armeniaca L.
Velikost ploda
majhna
srednja
velika
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oranžna
temno oranžna
Plod: barva mesa
bela
kremna
svetlo oranžna
oranžna
temno oranžna
Čas začetka cvetenja (ko je na drevesu nekaj popolnoma
odprtih cvetov)
zgodaj
srednje
pozno
Čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus avium L. in Prunus cerasus L.
Čas cvetenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: krovna barva
rumena
oranžno rdeča
živo rdeča na bledo rumeni osnovni barvi
živo rdeča
rdečkasto rjava
črna
Plod: čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus domestica L.

Plod: globina pecljeve jamice
plitva
srednja
globoka

Plod: velikost (fiziološko zrelih plodov)
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik

Plod: krovna barva
bela
kremna do rumena
svetlo oranžna

Plod: splošna oblika v prečnem prerezu (fiziološko zrelega
ploda)
okroglo sploščena
okrogla
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podolgovata
izdolžena
Plod: osnovna barva (skupaj s poprhom; fiziološko zrelega
ploda)
belkasta
zelena
rumeno zelena
rumena
oranžno rumena
rdeča
vijolična
modro vijolična
Plod: barva mesa (fiziološko zrelega ploda)
belkasta
rumena
rumeno zelena
zelena
oranžna
rdeča
Koščica: priraslost k mesu (fiziološko zrelega ploda)
ni prirasla (cepka)
napol prirasla (polcepka)
prirasla (kostenica)
Koščica: velikost glede na plod (fiziološko zrelega ploda)
majhna
srednja
velika
Čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus persica (L.) Batsch
Drevo: rast
normalna
zbita
Cvetni poganjki: antocijanska obarvanost
odsotna
prisotna
Čas začetka cvetenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Cvet: oblika
rožast
zvončast
Venčni list: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
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Listni pecelj: medovniki
odsotni
prisotni
Listni pecelj: oblika medovnikov
okrogla
ledvičasta
Plod: dlakavost
odsotna
prisotna
Plod: osnovna barva mesa
bela
rumena do oranžno rumena
rdeča
Koščica: priraslost k mesu
odsotna (cepka)
prisotna (kostenica)
Čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus salicina Lindl.
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: osnovna barva kože
bela
zelena
rumeno zelena
rumena
oranžno rumena
rdeča
vijolična
modro vijolična
temno modra
Plod: barva mesa
bela
rumena
rumeno zelena
zelena
oranžna
rdeča
Čas cvetenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
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zelo pozno

Pyrus communis L.
Čas cvetenja (polno cvetenje)
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: oblika v podolžnem prerezu
vbokla
ravna
izbokla
Plod: dolžina glede na največji premer
zelo kratka
kratka
vmesna
podaljšana
zelo podaljšana
Plod: osnovna barva kože (ob zrelosti)
zelena
rumeno zelena
rumena
rdeča
Plod: dolžina peclja
kratek
srednji
dolg
Čas zrelosti za obiranje
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
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Jagoda: velikost
zelo majhna
majhna
srednja
velika
zelo velika
Jagoda: barva
bela
belo rumena
rožnata
rdeča
Ribes uva crispa L. (kosmulja)
Grm: oblika
jajčasta
okroglasta
elipsoidna
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: oblika
okroglasta
elipsoidna
hruškasta
Plod: barva
rumena
rumeno zelena
zelena z belimi progami
zelena
rdeča
Čas zorenja plodov
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Ribes nigrum L. (črni ribez)

Ribes silvestre Men et Koch, Ribes niveum Lindl. (rdeči
in beli ribez)

Grm: razmerje višina/premer
nizko
srednje
visoko

Čas zorenja plodov
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno

Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik

Grozd: dolžina vključno s pecljem
zelo kratek
kratek
srednji
dolg
zelo dolg

Čas zorenja plodov
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
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Rubus podvrsta Eubatus Sect. Moriferi in Ursini
(robidnica) in križanci
Rastlina: lastnosti rasti
pokončna
pokončna do pol-pokončna
pol-pokončna
pol-pokončna do bujno rastoča
bujno rastoča
Rozge: trni
odsotni
prisotni
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Čas začetka zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Rubus idaeus L. (malina)
Rastlina: število mladih poganjkov
zelo malo
malo
srednje
veliko
zelo veliko
Samo sorte, pri katerih je glavnina pridelka poleti na
rozgah iz preteklega leta
Rozga: barva
sivkasto rjava
sivkasto rjava do rjava
rjava
rjava do vijolično rjava
vijolično rjava
Plod: barva
rumena
bledo rdeča
srednje rdeča
temno rdeča
oranžna
vijolična
črna
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: razmerje dolžina/širina
enako dolg in širok
daljši kot širši
precej daljši kot širši
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Glavnina pridelka:
poleti na rozgah iz preteklega leta
jeseni na rozgah iz tekočega leta
Čas zorenja na rozgah iz preteklega leta
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno

4127.

Pravilnik o trženju razmnoževalnega in
sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena, in četrtega odstavka 20. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju razmnoževalnega in sadilnega
materiala zelenjadnic, razen semena*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
Ta pravilnik določa:
– vrste zelenjadnic, za katere velja ta pravilnik;
– zahteve za pridelavo in trženje razmnoževalnega in
sadilnega materiala zelenjadnic (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni in sadilni material);
– postopek uradnega nadzora nad dobaviteljem ter razmnoževalnim in sadilnim materialom;
– vsebino obrazca, roke in način vlaganja prijave pridelave razmnoževalnega in sadilnega materiala;
– vsebino etikete in potrdila, ki jih izda dobavitelj.
2. člen
(uporaba pravilnika)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za razmnoževalni in sadilni material rodov ali vrst zelenjadnic, navedenih v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali križancev
teh rodov ali vrst.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin drugih rodov ali vrst ali njihovih
križancev, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni ali
sadilni material rodu ali vrste iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja)
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni in sadilni material, ki je namenjen izvozu, če je
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 92/33/ES
o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, Direktivo Komisije 93/61/EGS o določitvi načrta s
pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material,
razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS, in Direktivo
Komisije 1999/62/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za nadzor
in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta
92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala
zelenjadnic, razen semena.
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pravilno označen in ločen od ostalega razmnoževalnega in
sadilnega materiala.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa mora razmnoževalni in sadilni material izpolnjevati zahteve po predpisih, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

skladu s predpisi, ki urejajo vodenje registra kmetijskih gospodarstev in vodenje registra dobaviteljev.

4. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ‘razmnoževalni material’ so deli rastlin in ves drug
rastlinski material, vključno s podlagami, ki so namenjeni za
razmnoževanje in za pridelavo zelenjadnic;
2. ‘sadilni material’ so cele rastline in deli rastlin, vključno s komponentami za cepljenje pri cepljenih rastlinah, ki
so namenjeni za sajenje za pridelavo zelenjave;
3. ‘dobavitelj razmnoževalnega in sadilnega materiala’
(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem razmnoževalnega in sadilnega materiala, in je vpisan v register
dobaviteljev;
4. ‘mesto pridelave’ je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg
oziroma trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala;
5. ‘partija’ ali ‘serija’ je količina ali število razmnoževalnega ali sadilnega materiala iste vrste, sorte in izvora, pridobljena ali pridelana isto leto ali v isti rastni dobi na istem
mestu pridelave;
6. ‘pošiljka’ je količina ali število razmnoževalnega oziroma sadilnega materiala, ene ali več partij ali serij, ki se
prevažajo skupaj;
7. ‘oznaka partije’, ‘oznaka serije’ ali ‘oznaka pošiljke’ je
vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost partije ali serije ali pošiljke;
8. ‘karantenski škodljivi organizmi’ so organizmi, katerih vnos in širjenje sta prepovedana in ki so določeni s
predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
9. ‘razmnoževalni in sadilni material, ki ga mora spremljati rastlinski potni list’, je razmnoževalni in sadilni material
tistih vrst zelenjadnic iz priloge 1 tega pravilnika, ki so navedene v seznamih V.A.I/1 ali V.A.I/2, ki sta določena s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in
zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov;
10. ‘razmnoževalni in sadilni material, za katerega je
obvezen inšpekcijski pregled v državi porekla in ki jih mora
pri uvozu spremljati fitosanitarno spričevalo’, je razmnoževalni in sadilni material tistih vrste zelenjadnic iz priloge 1
tega pravilnika, ki so navedene v seznamih V.B.I in V.B.II, ki
sta določena s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
11. ‘imenovani laboratorij’ je laboratorij, imenovan za
opravljanje analiz in laboratorijskih testiranj vzorcev razmnoževalnega in sadilnega materiala v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin;
12. ‘oznaka “ES kakovost“‘ pomeni, da razmnoževalni
in sadilni material izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika;
13. ‘oznaka “SI“‘ je koda države Republike Slovenije;
14. ‘oznaka “MKGP-UVRS“‘ je kratica za Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo;
15. ‘KMG-MID’ je identifikacijska številka mesta ali enote pridelave, ki se jo mestu ali enoti pridelave dodeli v

5. člen
(zahteve za dobavitelja)
(1) Dobavitelj, ki prideluje, pripravlja za trg, uvaža oziroma trži razmnoževalni in sadilni material, mora biti pri Upravi
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisan v register dobaviteljev v
skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin, pri razmnoževalnem in sadilnem materialu iz 9. in 10. točke 2. člena tega
pravilnika pa tudi v register imetnikov določenih rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu s
predpisom, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin, in mora imeti dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
(2) Dobavitelj mora zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega in sadilnega materiala z zahtevami iz tega
pravilnika izpolnjevati naslednje obveznosti:
– imeti mora načrt pridelave, ki vsebuje: kopijo katastrskega načrta z natančno vrisanimi objekti ali zemljišči za
pridelavo razmnoževalnega in sadilnega materiala, sadilni
načrt, tehnološki načrt ter načrt za izvajanje nadzora škodljivih organizmov na rastlinah ter v objektih oziroma zemljiščih,
kjer se razmnoževalni in sadilni material prideluje ali pripravlja za trg,
– v skladu z načrtom pridelave iz prejšnje alinee mora
pravočasno in kakovostno izvesti načrtovane tehnološke postopke ter voditi evidence o njihovi izvedbi (datum, vrsta
izvedenega postopka ali opravila, način izvedbe),
– v skladu z načrtom pridelave iz prve alinee tega odstavka mora stalno izvajati nadzor škodljivih organizmov iz
priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, odvzemati vzorce in jih pošiljati v analizo imenovanemu laboratoriju, ter
izvajati ukrepe, potrebne za zmanjšanje nevarnosti pojava
oziroma širjenja teh škodljivih organizmov,
– voditi mora evidence o izvedenem nadzoru nad škodljivimi organizmi iz prejšnje alinee: o datumu morebitnega
pojava škodljivega organizma iz priloge 2 tega pravilnika, o
vsakem izvedenem ukrepu za preprečevanje njegovega širjenja, zlasti o vsakem tretiranju ali odstranitvi in uničenju
razmnoževalnega in sadilnega materiala, ter o datumu in
načinu odvzema vzorcev rastlin ali zemlje,
– v primeru pojava ali suma, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi, mora nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja,
– omogočiti mora izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora, dopustiti uradni odvzem vzorcev in nemudoma
izvesti ukrepe, ki jih pri nadzoru odredi pristojni fitosanitarni
inšpektor,
– zagotavljati mora, da so posamezne partije ali serije
razmnoževalnega in sadilnega materiala med pridelavo, skladiščenjem in pripravo za trg ves čas ločene,
– voditi mora evidence o poreklu materiala, uporabljenega za razmnoževanje ali pridelavo zelenjadnic: o vrsti,
sorti, oznaki partije ali serije, količini, o datumu prejema ali
nakupa ter o njegovem izvoru (o dobavitelju tega materiala
ali o mestu pridelave),
– voditi mora evidence o pridelavi ali nabavi razmnoževalnega in sadilnega materiala: o vrsti, sorti in oznaki partije
ali serije, o količini in datumu prodaje ali oddaje,
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– voditi mora evidence o sestavi posameznih pošiljk
razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki ga proda ali odda: o vrsti, sorti, oznaki partije ali serije, o količini in datumu
prodaje ali oddaje. Če dobavitelj pred trženjem združi ali
pomeša partije ali serije razmnoževalnega materiala različnega izvora, mora evidenca o sestavi take pošiljke vsebovati
podatke o količini ali številu razmnoževalnega materiala ali
sadik posameznih partij ali serij, ki sestavljajo združeno partijo ali serijo.
(3) Dobavitelj mora voditi evidence o izdanih potrdilih
in etiketah dobavitelja iz 9. člena tega pravilnika.
(4) Dobavitelj mora evidence iz druge, četrte, osme,
devete in desete alinee drugega odstavka tega člena in iz
prejšnjega odstavka ter dokazila, na podlagi katerih vodi
evidence, hraniti najmanj tri leta po preteku koledarskega
leta, v katerem so evidence nastale.
(5) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega in sadilnega materiala, ni potrebno izpolnjevati obveznosti iz prve, druge, tretje, četrte, osme, devete in desete alinee drugega odstavka tega člena ter iz
tretjega odstavka tega člena. Ne glede na prej navedeno pa
mora dobavitelj voditi evidence o nabavi in o prodaji ali
oddaji razmnoževalnega in sadilnega materiala: o vrsti, sorti, oznaki partije ali serije, o količini in datumu nabave in
prodaje ali oddaje.
6. člen
(zahteve za razmnoževalni in sadilni material)
(1) Razmnoževalni in sadilni material se lahko trži, če:
– je dobavitelj prijavil pridelavo razmnoževalnega in sadilnega materiala pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju in
je pristojni fitosanitarni inšpektor izvedel nadzor pri dobavitelju v skladu z 11. členom tega pravilnika,
– glede zdravstvenega stanja, kakovosti ter glede sortne pristnosti in čistosti izpolnjuje zahteve, določene s tem
pravilnikom,
– je pakiran in označen, kot določa ta pravilnik.
(2) Zahteve iz druge alinee prejšnjega odstavka so
glede zdravstvenega stanja izpolnjene, če je bilo pri nadzoru, ki ga izvaja dobavitelj v skladu z načrtom pridelave iz
prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, in pri
inšpekcijskem pregledu iz 11. člena tega pravilnika vsaj na
podlagi vizualnih pregledov rastlin v rasti ter razmnoževalnega (vključno s podlagami) in sadilnega materiala ugotovljeno, da so rastline v rasti ter razmnoževalni in sadilni material:
– brez karantenskih škodljivih organizmov ali da ne
kažejo znakov njihove prisotnosti,
– praktično brez škodljivih organizmov, ki znižujejo njihovo kakovost in so navedeni v prilogi 2 tega pravilnika,
oziroma da ne kažejo takih znakov ali simptomov njihove
prisotnosti, ki bi zmanjšali uporabnost razmnoževalnega ali
sadilnega materiala.
(3) Razmnoževalni in sadilni material, ki v fazi rastlin v
rasti na podlagi vidnih znakov in simptomov ni prost škodljivih
organizmov iz druge alinee prejšnjega odstavka, je treba nemudoma ustrezno tretirati ali, če zahtevi iz druge alinee prejšnjega odstavka drugače ni mogoče zadostiti, odstraniti.
(4) Poleg zahtev iz prvega in drugega odstavka tega
člena morajo čebulice šalotke in česna izpolnjevati tudi naslednjo zahtevo glede zdravstvenega stanja:
– razmnoževalni material mora izvirati iz materiala, ki je
bil v času rasti pregledan in je bilo ugotovljeno, da je brez
karantenskih škodljivih organizmov in brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika.
(5) Zahteve iz druge alinee prvega odstavka tega člena so glede kakovosti in sortne pristnosti in čistosti izpolnjene, če:
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– je material dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga
lahko uporabi kot razmnoževalni ali sadilni material,
– ima primerno razmerje med koreninami, stebli in listi,
– je nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na kakovost oziroma zmanjšajo njegovo uporabno vrednost,
– ima primerno pristnost in čistost glede na vrsto ali
rod in je sortno pristen in čist.
(6) Poleg zahtev iz tega člena mora razmnoževalni in
sadilni material glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi
posebne fitosanitarne zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno varstvo rastlin.
(7) Določbe tega člena se, razen določb prve alinee
drugega odstavka in šestega odstavka tega člena, ne uporabljajo za razmnoževalni in sadilni material, ki je namenjen
za preizkušanje, v znanstvene namene, za selekcijo ali za
ohranjanje genske raznolikosti.
7. člen
(zahteve glede sorte)
Razmnoževalni in sadilni material se lahko trži le, če:
– pripada sorti, ki izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek
vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste, ali
– je trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala
določene sorte dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin.
8. člen
(pakiranje in označevanje razmnoževalnega in sadilnega
materiala)
(1) Razmnoževalni in sadilni material, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, se lahko da na trg le v izenačenih v
partijah ali serijah. Označen mora biti z etiketami dobavitelja
oziroma opremljen s potrdilom dobavitelja.
(2) Dobavitelj lahko pred trženjem združi ali pomeša
različne partije ali serije razmnoževalnega ali sadilnega materiala. V tem primeru mora o tem voditi evidenco v skladu z
deseto alineo drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
9. člen
(potrdilo dobavitelja, etiketa dobavitelja)
(1) Potrdilo in etiketa dobavitelja iz prvega odstavka
prejšnjega člena tega pravilnika morata vsebovati naslednje
podatke:
– oznako: “ES kakovost“,
– oznako kode države: “SI“,
– oznako: “MKGP-UVRS“,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– v primeru sadik, vzgojenih iz semena, ki se trži v
skladu s predpisom o trženju semena zelenjadnic: referenčno številko partije semena,
– slovensko ime vrste ali botanično ime,
– ime sorte; v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njeno oznako,
– količino,
– v primeru uvoženega materiala: državo pridelave.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek navedba referenčne
številke partije semena iz sedme alinee prejšnjega odstavka
ni obvezna. Vendar pa mora dobavitelj ta podatek na zahtevo posredovati Upravi ali pristojnemu fitosanitarnemu ali kmetijskemu inšpektorju.
(3) Pri razmnoževalnem in sadilnem materialu, ki ga
mora spremljati rastlinski potni list, je lahko potni list hkrati
tudi potrdilo in etiketa dobavitelja. Vendar pa morajo biti na
skupnem dokumentu poleg predpisanih podatkov za potni
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list navedeni tudi naslednji podatki, ki pa morajo biti ločeni
od podatkov iz rastlinskega potnega lista:
– oznaka: “ES kakovost“,
– ime sorte; v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njena oznaka,
– v primeru uvoženega materiala: država pridelave.
10. člen
(izjema glede označevanja)
(1) Dobavitelju, ki dobavlja razmnoževalni in sadilni material na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega materiala, ni treba izpolnjevati zahtev določb prvega odstavka 8. člena tega pravilnika. Vendar pa mora v tem
primeru razmnoževalni in sadilni material opremiti z naslednjimi osnovnimi podatki:
– s slovenskim imenom vrste ali z botaničnim imenom,
– z imenom sorte; v primeru podlag: z imenom sorte
podlage ali z njeno oznako,
(2) Izjema iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, če
gre za razmnoževalni material, ki ga mora spremljati rastlinski potni list v vseh fazah premeščanja oziroma prometa za
namene nadaljnjega gojenja oziroma vključno do maloprodaje v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad dobaviteljem in razmnoževalnim ter sadilnim materialom, ki ga ta dobavitelj prideluje, izvaja fitosanitarni inšpektor v skladu s predpisom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo nadzor imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, in s tem pravilnikom.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi
prijave pridelave, ki jo dobavitelj vloži pri pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije vsako leto najpozneje do 30. aprila,
oziroma za rastline, ki imajo več rastnih dob v enem letu,
najmanj mesec dni pred začetkom pridelave.
(3) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– o dobavitelju: njegovo neponovljivo registrsko številko o vpisu v register dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin,
– o mestu oziroma o enoti pridelave: KMG-MID številko mesta in enote pridelave,
– o objektih oziroma zemljiščih, na katerih dobavitelj
prideluje razmnoževalni in sadilni material: katastrska občina in parcelne številke parcel, na katerih je objekt ali zemljišče, ter površina,
– o izhodiščnem materialu, ki ga uporablja pri razmnoževanju oziroma pridelavi razmnoževalnega in sadilnega materiala: vrsta, sorta in količina, izvor materiala, tehnika razmnoževanja,
– o predvideni količini razmnoževalnega in sadilnega
materiala, ki bo pridelana, po vrstah in sortah.
(4) V primeru razmnoževalnega in sadilnega materiala,
ki ga mora spremljati rastlinski potni list, lahko dobavitelj
vloži prijavo iz drugega odstavka tega člena skupaj z vlogo
za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s predpisi, ki
urejajo pogoje za izdajo rastlinskih potnih listov.
(5) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor najmanj enkrat v rastni dobi in pri tem preveri, ali dobavitelj izpolnjuje
obveznosti dobavitelja iz 5. člena tega pravilnika, zlasti ali:
– dobavitelj prideluje razmnoževalni in sadilni material
v skladu z načrtom pridelave iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– dobavitelj dejansko izvaja, v skladu z načrtom pridelave, nadzor škodljivih organizmov na rastlinah ter v objektih
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oziroma zemljiščih, kjer razmnoževalni in sadilni material
prideluje ali pripravlja za trg,
– dobavitelj vodi predpisane evidence in hrani dokazila
v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika,
– so bili vzorci odvzeti v skladu z načrtom pridelave:
pravočasno, na tehnično pravilen način in po statistično
zanesljivi metodi,
– je analizo vzorcev opravil imenovani laboratorij.
(6) Pri prvem pregledu, ki ga fitosanitarni inšpektor
izvede pri dobavitelju v skladu s prvim odstavkom tega člena, preveri tudi načrt pridelave iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, zlasti z vidika primernosti in
zanesljivosti metod za spremljanje in nadzor škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika, vključno z načrtom odvzema vzorcev v različnih fazah pridelave oziroma v primernih časovnih presledkih.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(razmnoževalni in sadilni material, pridelan v letu 2003)
(1) Šteje se, da razmnoževalni in sadilni material, ki ga
mora spremljati rastlinski potni list in ki je bil pridelan do
uveljavitve tega pravilnika, izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, če je dobavitelj v letu 2003
pri pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije vložil letno prijavo
pridelave v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za izdajo
rastlinskih potnih listov in je pristojni fitosanitarni inšpektor
opravil inšpekcijski pregled pri dobavitelju v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Tak razmnoževalni
in sadilni material lahko dobavitelj označi z etiketami dobavitelja oziroma opremi s potrdilom dobavitelja v skladu z 8. in
9. členom tega pravilnika, če razmnoževalni in sadilni material izpolnjuje ostale zahteve za trženje, določene s tem
pravilnikom.
(2) Do 31. maja 2004 pa lahko dobavitelji tržijo tudi
razmnoževalni in sadilni material, ki je bil pridelan do uveljavitve tega pravilnika in ki ni zajet v prejšnjem odstavku, če je
bil ta razmnoževalni in sadilni material pridelan v skladu s
Pravilnikom o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov
in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86) in pravilnikom
o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št.
47/87, 60/87, 37/88, 55/88, 81/89, Uradni list RS, št.
1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS in 111/00). Tak razmnoževalni in sadilni material morajo dobavitelji označiti s posebnimi etiketami dobavitelja oziroma zanj izdati posebno potrdilo
dobavitelja z naslednjimi podatki:
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– botaničnim imenom,
– imenom sorte; v primeru podlag: imenom sorte podlage ali njeno oznako,
– količino.
13. člen
(začetek veljavnosti tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003.
Št. 321-08-211/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0065
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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PRILOGA 1: Seznam rodov in vrst zelenjadnic, za katere velja ta pravilnik
Botanično ime

Slovensko ime vrste

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L. var. vulgaris
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Brasica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brasica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
Brasica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC
Brasica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC
Brasica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Brassica rapa L. var. rapa
Capsicum annuum L.
Chicorium endivia L.
Chicorium intybus L. (partim)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Dushesne
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Cynara scolymus
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Miller
Lactuca sativa L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Rheum spp.
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)

šalotka
čebula
zimski luk
por
česen
krebuljica
navadna zelena
navadni beluš (špargelj)
mangold
rdeča pesa
kodrolistni ohrovt
cvetača
brokoli
brstični ohrovt
ohrovt
belo zelje
rdeče zelje
kolerabica
kitajski kapus
strniščna repa
paprika
endivija
radič korenasti (Witlof)
lubenica
melona
navadna kumara
navadna buča
vrtna buča (cukini)
kardij
artičoka
navadno korenje
navadni komarček
solata
paradižnik
peteršilj
laški fižol (turški fižol)
navadni fižol
navadni grah, razen krmnega graha
vrtna redkev
rabarbara
navadni gadnjak (črni koren)
jajčevec
špinača
navadni motovilec
bob
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PRILOGA 2: Škodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na kakovost razmnoževalnega
in sadilnega materiala zelenjadnic
Rod ali vrsta

Škodljivi organizmi in bolezni

Allium ascalonicum L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Thysanoptera, zlasti Thrips tabaci Lindeman, 1889
Glive
Botrytis spp.
Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk.
Sclerotium cepivorum [anamorph] Berk.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Meloidogyne spp.
Thysanoptera, zlasti Thrips tabaci Lindeman, 1889
Bakterije
Pseudomonas spp.
Glive
Botrytis spp.
Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Hanz.) Snyder & Hansen
Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk.
Sclerotium cepivorum [anamorph] Berk.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Onion yellow dwarf virus

Allium fistulosum L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Thysanoptera, zlasti Thrips tabaci Lindeman, 1889
Glive
Sclerotium cepivorum [anamorph] Berk.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Allium porrum L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Thysanoptera
Bakterije
Pseudomonas spp.
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Glive
Alternaria porri (Ellis) Cif.
Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.
Phytophtora porri Foister
Sclerotium cepivorum [anamorph] Berk.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Leek yellow stripe virus
Allium sativum

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aceria tulipae (Keifer, 1938)
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Thysanoptera
Bakterije
Pseudomonas fluorescens (Trevisan) Migula 1895
Glive
Sclerotium cepivorum [anamorph] Berk.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Onion yellow dwarf virus

Apium graveolens L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Acidia heraclei [Euleia heraclei (Linnaeus)]
Lygus spp.
Psila rosae (Fabricius, 1794)
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande) in
Thrips tabaci Lindeman, 1889
Bakterije
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones, 1901) Bergey et
al. 1923
Pseudomonas syringae pv. apii (Jagger 1921) Young et al.
1978
Glive
Fusarium oxysporum f. sp. apii (Nelson & Sherbakoff) Snyder
& Hansen
Phoma apiicola Kleb.
Pythium spp.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Septoria apiicola Speg.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Celery mosaic virus in Cucumber mosaic virus

Asparagus officinalis L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Brachyorynella
asparagi
[Brachycorynella
asparagi
Mordvilko]
Hypopota caestrum
Platyparea poecyloptera
Glive
Fusarium spp.
Rhizoctonia violacea Tul. & C.Tul. [Helicobasidium
brebissonii (Desm.) Donk]

Stran

13132 / Št. 91 / 19. 9. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi
Beta vulgaris L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Pegomyia betae Curtis
Glive
Phoma betae Frank [Pleospora betae (Berl.) Nevodovsky]
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Beet necrotic yellow vein virus

Brasica oleracea L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Heterodera spp.
Lepidoptera, zlasti Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. maculicola (McCulloch 1911)
Young et al. 1978
Xanthomonas campestris pv. campestris
Glive
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.
Mycosphaerella spp.
Phoma lingam (Desm.) Ces. & De Not.
Plasmodiophora brassicae Woronin (1877)
Pythium sp.
Rhizoctonia solani [anamorph] [Thanatephorus cucumeris
[teleomorph] (Frank) Donk]
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Cauliflower mosaic virus, Tospovirusi in Turnip
mosaic virus

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphididae
Lepidoptera, zlasti Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Bakterije
Erwinia carotovora (Jones 1901) Bergey et al. 1923
Xanthomonas campestris pv. campestris
Glive
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.
Botrytis cinerea [Botryotinia fuckeliana [teleomorph] (de
Bary) Whetzel]
Mycosphaerella spp.
Phoma lingam (Desm.) Ces. & De Not.
Plasmodiophora brassicae Woronin (1877)
Sclerotinia spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Tospovirusi
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Capsicum annuum L.
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Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Leptinotarsa decemlineata Say, 1824
Ostrinia nubilalis (Hübner)
Phthorimaea operculella (Zeller 1873)
Tetranychidae
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Glive
Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud
Pyrenochaeta lycopersici Schneider & Gerlach
Phytium spp.
Phytophthora capsici Leonian
Verticillium albo atrum Reinke & Berthold
Verticillium dahliae Kleb.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic virus,
Pepper mild mottle virus in Tobacco mosaic virus

Chicorium endivia L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphididae
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Glive
Botrytis cinerea [Botryotinia fuckeliana [teleomorph] (de
Bary) Whetzel]
Erysiphe cichoriacearum DC (1805)
Sclerotinia spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Beet western yellow virus in Lettuce mosaic virus

Chicorium intybus L. (partim)

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphididae
Napomyza cichorii
Apion assimile Kirby
Bakterije
Erwinia carotovora (Jones 1901) Bergey et al. 1923
Erwinia chrysanthemi (Burkh.) Young et al. 1978
Pseudomonas marginalis (Brown 1918) Stevens 1925
Glive
Phoma exigua [Phoma exigua var. exigua Desm.]
Phytophthora erythroseptica Pethybridge (1913)
[Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica (Waterhouse,
1963)]
Pythium sp.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
et Nakai
Aleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
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Polyphagotarsonemus latus Banks
Tetranychus spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Glive
Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ellis
[Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) Arx]

&

Halst.

Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Watermelon mosaic virus 2
Cucumis melo L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus Banks
Tetranychus spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith & Bryan)
Young Dye & Wilkie 1978
Glive
Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ellis & Halst.
Fusarium spp.
Pythium spp.
Sphaerotheca fuliginea [teleomorph] (Schltdl.)
[Podosphaera fuliginea]
Verticillium spp.

Pollacci

Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Cucumber green mottle virus, Cucumber mosaic
virus in Squash mosaic virus
Cucumis sativus L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Delia platura (Meigen)
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus Banks
Tetranychus spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Glive
Fusarium spp.
Phytophtora spp.
Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A. Curtis)
Rostovtsev 1903
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Sphaerotheca fuliginea
Verticillium spp.
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Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi
Cucurbita maxima Dushesne

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus Banks
Tetranychus spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Cucurbita pepo L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus Banks
Tetranychus spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith & Bryan)
Young Dye & Wilkie 1978
Glive
Fusarium spp.
Sphaerotheca fuliginea
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Cucumber mosaic virus, Squash mosaic virus,
Zucchini yellow mosaic virus and Tospovirusi

Cynara cardunculus L. in
Cynara scolymus

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Thysanoptera
Glive
Bremia lactucae Regel (1843)
Laveillula taurica f. sp. cynara [Leveillula taurica (Lév.) G.
Arnaud]
Pythium spp.
Rhizoctonia solani [anamorph] [Thanatephorus cucumeris
[teleomorph] (Frank) Donk]
Sclerotium rolfsii Curzi
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Verticillium dahliae Kleb.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi
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Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Thysanoptera
Bakterije
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones, 1901) Bergey et
al. 1923
Pseudomonas marginalis pv. marginalis (Brown 1918)
Stevens 1925
Glive
Cercospora foeniculi
Phytophthora syringae Kleb.
Sclerotinia spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Celery mosaic virus

Lactuca sativa L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphididae
Meloidogyne spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Glive
Botrytis cinerea (de Bary) Whetzel]
Bremia lactucae Regel (1843)
Pythium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Lettuce big vein, Lettuce mosaic virus in Lettuce
ring necrosis

Lycopersicon lycopersicum
Karsten ex Farw.

(L.) Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aphididae
Aleyrodidae
Hauptidia maroccana (Melichar)
Meloidogyne spp.
Tetranychus spp.
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis (Pergande)
Vasates lycopersici (Tryon, 1917)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young, Dye &
Wilkie
Glive
Alternaria solani Sorauer
Cladosporium fulvum (Cooke) Arx
Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes
Didymella lycopersici Kleb.
Fusarium oxysporum Schlechtendahl
Leveillula taurica [Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud]
Phytophthora nicotianae Breda de Haan
Pyrenochaeta lycopersici Schneider & Gerlach
Pythium spp.
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Rhizoctonia solani [anamorph] [Thanatephorus cucumeris
[teleomorph] (Frank) Donk]
Slerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Cucumber mosaic virus, Potato virus X, Potato virus
Y, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus in Tomato
yellow leaf curl virus
Rheum L. sp.

Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Erwinia rhapontici [Pectobacterium rhapontici (Millard 1924)
Patel & Kulkarni 1951]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Arabis mosaic virus in Turnip mosaic virus

Solanum melongena L.

Žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stopnjah
Aleyrodidae
Aphididae
Hemitarsonemus latus [Polyphagotarsonemus latus Banks]
Leptinotarsa decemlineata Say, 1824
Meloidogyne spp.
Tetranychidae
Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentatis (Pergande)
Glive
Fusarium spp.
Leveillula taurica f. sp. cynara [Leveillula taurica (Lév.) G.
Arnaud]
Rhizoctonia solani [anamorph] [Thanatephorus cucumeris
[teleomorph] (Frank) Donk]
Pythium spp.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi, zlasti Cucumber mosaic virus, Eggplant mosaic virus,
Potato virus Y in Tobacco mosaic virus
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Pravilnik o trženju semena zelenjadnic

Na podlagi osmega in devetega odstavka 10. člena,
drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 14. člena,
petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena,
dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka
23. člena in petega odstavka 36. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju semena zelenjadnic*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje za posamezne vrste zelenjadnic
kategorije semena, postopek uradnega potrjevanja semena, zahteve glede sortne in vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena ter zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje
s semenom zelenjadnic in postopek izvedbe naknadne kontrole semena.
2. člen
(vrste zelenjadnic)
Vrste zelenjadnic so:
Allium cepa L.
Čebula
Allium porrum L.
Por
Anthriscus cerefolium L. Krebuljica
Apium graveolens L.
Navadna zelena
Asparagus officinalis L.
Navadni beluš (špargelj)
Beta vulgaris
Mangold
L. var. vulgaris
Beta vulgaris
Rdeča pesa
L. var conditiva Alef.
Brassica oleracea
Kodrolistni ohrovt
L. convar. acephala (DC)
Alef. var sabellica L.
Brassica oleracea
Cvetača
L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea
Brokoli
L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa
Brassica oleracea
Brstični ohrovt
L. convar. oleracea
var. gemmifera DC
Brassica oleracea
Ohrovt
L. convar capitata (L)
Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea
Belo zelje
L. convar. capitata (L.)
Alef. var alba DC
Brassica oleracea
Rdeče zelje
L. convar. capitata (L.)
Alef. var rubra DC
Brassica oleracea
Kolerabica
L. convar. acephala (DC)
Alef. var. gongylodes
Brassica pekinensis
Kitajski kapus
(Lour.) Rupr.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta
2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic.
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Brassica rapa L. var. rapa Strniščna repa
Capsicum annuum L.
Paprika
Cichorium endivia L.
Endivija
Cichorium intybus L.
Radič (listnati)
(partim)
Cichorium intybus L.
Cikorija (korenasti radič)
(partim)
Citrullus lanatus (Thunb.) Lubenica
Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Melona
Cucumis sativus L.
Navadna kumara
Cucurbita maxima L.
Navadna buča
Duchesne
Cucurbita pepo L.
Vrtna buča (cukini)
Cucurbita pepo L.
Oljna buča
var. styriaca Greb
Cynara cardunculus L.
Kardij
Daucus carota L.
Navadno korenje
Foeniculum vulgare Miller. Navadni komarček
Lactuca sativa L.
Solata
Lycopersicon lycopersicum
Paradižnik
(L.) Karsten ex Farw.
Petroselinum crispum
Pravi peteršilj
(Miller) Nyman ex A.W.Hill
Phaseolus coccineus L.
Turški (laški) fižol
Phaseolus vulgaris L.
Navadni fižol
Pisum sativum L. (partim) Navadni grah, ne vključuje
krmnega graha
Raphanus sativus L.
Vrtna redkev in redkvica
Scorzonera hispanica L. Črni koren (navadni gadnjak)
Solanum melongena L.
Jajčevec
Spinacia oleracea L.
Špinača
Valerianella locusta (L)
Navadni motovilec
Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Bob
Zea mays L. (partim)
Koruza pokovka in sladka
koruza
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela vzdrževalec sorte ali je
bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun in je
namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega
semena;
2. ne dokončno potrjeno seme je pridelano oziroma
požeto seme katerekoli kategorije pridelano pod uradnim
nadzorom organa za potrjevanje in za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve navedene v prilogi 1
tega pravilnika;
3. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s
katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje
ugotavljajo ali semenski posevek zelenjadnic izpolnjuje predpisane zahteve;
4. majhno ES pakiranje je pakiranje semena zelenjadnic, ki vsebujejo seme do največje mase:
a) 5 kg semena za turški fižol, navadni fižol, navadni
grah in bob,
b) 500 g za čebulo, krebuljico, navadni beluš, črni
koren, mangold, rdečo peso, strniščno repo, lubenico, navadno bučo, vrtno bučo, navadno korenje, vrtno redkev,
špinačo in navadni motovilec,
c) 100 g za vse druge vrste zelenjadnic;
5. oznaka “Pravila in standardi ES“ pomeni, da seme
izpolnjuje predpisane zahteve za seme iz tega pravilnika.
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4. člen
(kategorije semena)
Seme posameznih vrst zelenjadnic (v nadaljnjem besedilu: seme) se uradno potrdi in trži v naslednjih kategorijah:
a) predosnovno seme vseh vrst zelenjadnic:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena,
ki ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun,
– je namenjeno pridelavi osnovnega semena, ali na
zahtevo vzdrževalca, certificiranega semena,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2, ki sta
sestavni del tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje, ki je pravna ali fizična oseba, ki
mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje);
b) osnovno seme:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena
ali iz predosnovnega semena, ki ga je pridelal vzdrževalec
sorte ali je bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov
račun,
– je namenjeno pridelavi certificiranega semena,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
c) certificirano seme:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme tudi iz predosnovega semena, o čemer v
prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2
tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje,
– je predmet uradne naknadne kontrole, ki potrdi sortno pristnost in sortno čistost;
d) standardno seme, razen pri cikoriji in oljni buči:
– mora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za standardno seme, ki so navedene v prilogi 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja pridelovalec oziroma dobavitelj semena,
– je predmet uradne naknadne kontrole, ki preveri sortno pristnost in sortno čistost.
5. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se uradno
potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede
kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Pakiranje semena iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejanska kalivost semena,
– ime, naslov ali firmo, sedež dobavitelja in
– številka partije semena.
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6. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev semena je dovoljena samo za tiste
sorte zelenjadnic, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek
vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste. Za druge sorte
zelenjadnic mora dobavitelj semena predhodno pridobiti dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in
semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Semena sort
zelenjadnic, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se uradno
potrdi le do količine, določene s predpisom, ki ureja vrste
kmetijskih rastlin.
(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje da se sme sorto
vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso
vpisane v sortni listi če dobavitelj izkaže, da bo pridelano
seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
7. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za
potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje.
Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in
na račun dobavitelja: ime, naslov ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina
in parcelna številka (katastrska številka) ter ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov,
ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je naveden v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih
določi in so dosegljive na upravi.
8. člen
(vrstenje predposevkov)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte zelenjadnic, če na
njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila posejana
zelenjadnica enake vrste.
9. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst zelenjadnic mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov cvetnega
prahu, da se prepreči neželeno opraševanje semenskega
posevka.
(2) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov zelenjadnic so navedene v prilogi 1 tega pravilnika.
10. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno
potrditev.
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11. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabno vrednost semena mora biti v semenskih posevkih
zmanjšana na najmanjšo možno mero. Podrobnejše zahteve
za zdravstveno stanje semenskega posevka so navedene v
metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi
in so dosegljive na upravi.
(2) Podrobnejše zahteve za zdravstveno stanje semena
so navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Poleg zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, mora
seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
12. člen
(sortna pristnost in čistost)
(1) Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen
in sortno čist, semenski posevek samooplodnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti.
(2) Podrobnejše zahteve za sortno pristnost in čistost
so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika.
13. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz
7. člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka, ki mora biti v takem stanju in taki razvojni fazi,
da omogoča natančno presojo izpolnjevanja zahtev za semenski posevek.
(2) V primeru predosnovnega, osnovnega in certificiranega semena se izvede vsaj en poljski pregled.
(3) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot, na
katerih se opravlja pregled, ter podrobnejši način opravljanja poljskih pregledov so navedeni v metodah, ki jih v okviru
metod za potrjevanje semenskega materiala določi uprava
in so dosegljive na upravi. Poleg navedenih metod se za
poljske preglede na zahtevo pridelovalca uporablja tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v
nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
14. člen
(potrjevanje ne dokončno potrjenega semena)
(1) Seme zelenjadnic, ki je bilo pridelano neposredno
iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena, ki je bilo
uradno potrjeno v državi članici Evropske unije ali v tretji
državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi
Evropske unije in je bilo pridelano v drugi državi članici ali v
tretji državi, organ za potrjevanje uradno potrdi, če je bilo v
državi članici Evropske unije ali v tretji državi predhodno
uradno potrjeno kot ne dokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme
uradno potrdi v ustrezno kategorijo, če izpolnjuje zahteve iz
priloge 2 tega pravilnika.
15. člen
(potrdilo o ne dokončni potrditvi semena zelenjadnic)
(1) Organ za potrjevanje po končanem zadnjem poljskem pregledu sestavi zapisnik.
(2) Če je s pregledi na polju ugotovljeno, da semenski
posevek izpolnjuje zahteve določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o ne
dokončni potrditvi semena zelenjadnic.
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III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
16. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na
posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena zelenjadnic,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Največja dovoljena velikost partije semena, ki se
uradno potrdi in trži ter velikost vzorcev za analizo kakovosti
semena je navedena v prilogi 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo
kakovosti semena iz še ne pakirane in ne zaprte partije, ki jo
po odvzemu vzorca zapečati.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam zapakira, zapre in označi
seme z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje to dovoli v
skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedeni v predpisu, ki
ureja označevanje in zapiranje pod uradnim nadzorom. V
tem primeru, organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo kakovosti semena iz že zapakirane in zaprte partije semena.
(5) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop
do vsake enote pakiranja partije semena.
(6) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti
se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA).
17. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi,
če na podlagi analiz iz prejšnjega člena ugotovi, da seme
glede kakovosti izpolnjuje zahteve določene v prilogi 2 tega
pravilnika.
18. člen
(uradne etikete in etikete dobavitelja)
(1) Seme, ki se trži mora biti označeno z uradnimi
etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za
partijo semena, ki izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane
zahteve.
(2) Uradne etikete so naslednjih barv:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme,
– sive barve za ne dokončno potrjeno seme.
(3) Etiketa dobavitelja za standardno seme, ki ni uradna etiketa, je temno rumene barve.
(4) Uradne etikete so označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je
110 mm x 67 mm.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se majhna ES pakiranja certificiranega in standardnega semena označi z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja
za majhno pakiranje certificiranega semena je enaka kot
barva uradne etikete.
(6) Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(7) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena
tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj
podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
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(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradni etiketi in
na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
19. člen
(označevanje)
(1) Seme mora biti označeno tako, da ima na zunanji
strani pakiranja uradno etiketo iz prejšnjega člena. Če se
uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno
pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Za
označevanje se lahko uporablja samolepilne etikete, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek organ za potrjevanje
dovoli tiskanje podatkov, ki so predpisani za uradno etiketo,
z obstojnim tiskom neposredno na pakiranja. Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko natisa ter način tiskanja.
(3) Dobavitelj mora v pakiranja priložiti kartonček v
barvi uradne etikete, na katerem so navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 1. točke
priloge 4 tega pravilnika, če je uporabljena uradna etiketa z
luknjo za vrvico ali uradna etiketa iz materiala, ki ga je mogoče raztrgati.
(4) Seme zelenjadnic, ki ne izpolnjujejo vseh s tem
pravilnikom predpisanih zahtev glede kakovosti in se začasno trži na podlagi dovoljenja uprave, mora biti označeno z
etiketo za ustrezno kategorijo semena in z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
(5) Seme zelenjadnic, katerih sorta ni vpisana v sortno
listo, mora biti označena z etiketo rjave barve in z napisom:
“Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
(6) Osebe, odgovorne za pritrjevanje etiket na pakiranja standardnega semena:
(a) organ za potrjevanje obvestijo o datumih, ko začnejo in končajo pakiranje, zapiranje in označevanje standardnega semena;
(b) vodijo zapise vseh partij standardnega semena in
jih dajo na razpolago organu za potrjevanje za najmanj tri
leta;
(c) dajo organu za potrjevanje na razpolago standardni
vzorec semena sort, katerih vzdrževanje se ne zahteva, za
najmanj dve leti;
(d) odvzamejo vzorce iz vsake partije, namenjene za
trženje in jih dajo na razpolago organu za potrjevanje za
najmanj tri leta.
(7) Opravila iz točk (b) in (d) prejšnjega odstavka so
predmet uradnih nadzorov, izvedenih na naključni podlagi.
Obveznost, določena v točki (c) prejšnjega odstavka, velja
le za pridelovalce semena.
20. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Seme mora biti pakirano tako, da je zagotovljena
izvirnost pakiranja. Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če
sistem zapiranja vključuje uradno etiketo ali pritrditev uradne
plombe in pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi pri tem
poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na
uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Majhna ES pakiranja se morajo zapirati na tak način, da jih ni mogoče odpreti, ne da bi poškodovali sistem
zapiranja ali pustili sledove na etiketi ali na pakiranju.
(3) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi
semena je do konca naslednje setvene sezone.
(4) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka, organ za
potrjevanje opravi na zahtevo dobavitelja ponovno analizo
kakovosti semena in dodatno označi v skladu s prilogo 4
tega pravilnika, če semenski material še izpolnjuje predpisane zahteve.
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IV. TRŽENJE

21. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora
poleg zahtev tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin.
(2) Semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali na etiketi dobavitelja dodana oznaka “Ekološko
pridelano“.
22. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena zelenjadnic
na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja. Za
vsako uvoženo partijo semena, ki je večja od 2 kg, vodi
uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
23. člen
(naknadna kontrola)
(1) Obseg naknadne kontrole odvzetih vzorcev semena zelenjadnic je:
– vsi vzorci partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno seme,
– delež vzorcev partij semena kategorije certificirano
seme in standardno seme določi organ za potrjevanje.
(2) Preverjajo se vsi vzorci žlahtniteljevega semena, na
tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne
pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje
ne potrdi semena pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(3) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo
metode, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
(4) Če se pri testih naknadne kontrole na terenu vedno
znova ugotovi, da seme posamičnega dobavitelja ne izpolnjuje ustreznih pogojev, določenih za sortno pristnost in
sortno čistost, uprava dobavitelju, popolnoma ali delno prepove trženje takega semena.
(5) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja vse do tedaj,
ko se z naknadno kontrolo ugotovi, da seme, namenjeno za
trženje, izpolnjuje pogoje glede sortne pristnosti in sortne
čistosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(prehodne določbe)
Seme, ki še ni bilo deklarirano do 1. decembra 2003
se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
25. člen
(trženje semena, deklariranega pred začetkom uporabe
tega pravilnika)
(1) Seme zelenjadnic, ki je bilo pridelano v letu 2002
ali 2003 in deklarirano do 30. novembra 2003 v skladu s
pravilnikom o enotnih metodah strokovne kontrole pridelovanja kmetijskega semena (Uradni list SRS, št. 36/74),
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pravilnikom o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov
in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86) in pravilnikom
o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št.
47/87, 60/87, 37/88, 55/88, 81/89, Uradni list RS, št.
1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS in 111/00), se lahko trži
najpozneje do 30. junija 2004.
(2) Po tem datumu se lahko seme iz prejšnjega odstavka trži le, če je organ za potrjevanje ponovno odvzel vzorce
semena v skladu s 16. členom in opravil analizo kakovosti
semena v skladu s 17. členom tega pravilnika in uradno
označil v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da seme izpolnjuje
zahteve za trženje predpisane s tem pravilnikom, seme ponovno označi z uradnimi etiketami. Pri navedbi kategorije
semena se upošteva naslednja korelacijska tabela:
Kategorija semena, v katero je bil potrjen
semenski posevek v skladu s pravilnikom
o enotnih metodah strokovne kontrole
pridelovanja kmetijskega semena
(Uradni list SRS, št. 36/74 in
Uradni list RS, št. 111/00 in 58/02)

Kategorija semena po tem
pravilniku

– elitno seme
– originalno seme
– seme I. sortne reprodukcije

- osnovno seme
- certificirano seme
- certificirano seme

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
se seme iz prvega odstavka tega člena trži, če ga je dobavitelj ponovno označil kot seme kategorije standardno seme v
skladu s tem pravilnikom ali prepakiral in označil kot majhno
ES pakiranje.
(5) Seme zelenjadnic iz prvega odstavka tega člena se
lahko uporablja za nadaljnjo pridelavo semena, ob upoštevanju korelacijske tabele iz tretjega odstavka tega člena.
26. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Seme sort zelenjadnic iz tretjega odstavka 83. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni
list RS, št. 58/02), ki ne izpolnjujejo zahtev za vpis v sortno
listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa v sortno
listo in vodenje sortne liste, se lahko prideluje in trži v Republiki Sloveniji do 31. decembra 2004.
(2) Seme sort iz prejšnjega odstavka se lahko trži samo na območju Republike Slovenije, če ga je organ za
potrjevanje uradno potrdil v postopku uradne potrditve in

Uradni list Republike Slovenije
zanj izdal etikete in potrdilo o uradni potrditvi v skladu s
petim odstavkom tega člena.
(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort iz prvega odstavka tega člena na podlagi
prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu s 7. členom tega
pravilnika.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort iz
prvega odstavka tega člena, če so izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve, razen zahteve glede sorte, in izda
uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(5) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka so rjave barve, označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na
uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, “Slovenija“,
– “Vrsta:“ slovensko in latinsko ime,
– “Sorta:“ ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– “Kategorija:“ predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
– “Številka partije:“,
– “Vzorčeno:“ MM/LL (mesec in leto),
– “Masa pakiranja:“ ali “Število semen:“,
– “Tretirano:“ ime fitofarmacevtskega sredstva,
– “Seme ne ustreza pravilom in standardom ES“,
– “Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije“.
27. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za zelenjadnice
preneha uporabljati pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala
kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86).
28. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003, 14. člen
tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-08-187/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0047
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 1
ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK ZELENJADNIC
1. Zahteve za semenski posevek zelenjadnic
1.1 Izolacija
Semenski posevek mora biti oddaljen od sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko
povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
A) Semenski posevek mangolda in rdeče pese
1. od katerih koli virov cvetnega prahu rastlin iz rodu Beta:
1000 metrov
2. od katerih koli virov cvetnega prahu sort iste podvrste, ki pripada drugi skupini sort:
(a) za osnovno seme
1000 metrov,
(b) za certificirano seme
600 metrov.
3. od katerih koli virov cvetnega prahu sort iste podvrste, ki pripada isti skupini sort:
(a) za osnovno seme
600 metrov,
(b) za certificirano seme
300 metrov.
B) Semenski posevek vrst iz rodu Brassica
1. od virov tujega cvetnega prahu, ki lahko povzročijo izroditev sort vrste Brassica:
(a) za osnovno seme
1000 metrov,
(b) za certificirano seme
600 metrov.
2. od virov tujega cvetnega prahu, ki se lahko križa s sortami vrste Brassica:
(a) za osnovno seme
500 metrov,
(b) za certificirano seme
300 metrov.
C) Semenski posevek cikorije (korenastega radiča)
1. od drugih vrst istih rodu ali podvrst 1000 metrov
2. od drugih sort cikorije:
(a) za osnovno seme
600 metrov,
(b) za certificirano seme
300 metrov.
D) Druge vrste
1. od virov tujega cvetnega prahu, ki lahko povzročijo resno izroditev sort drugih vrst kot
rezultat navzkrižne oplodnje:
(a) za osnovno seme
500 metrov,
(b) za certificirano seme
300 metrov.
2. od drugih virov tujega cvetnega prahu, ki se lahko križajo s sortami drugih vrst kot rezultat
navzkrižne oplodnje:
(a) za osnovno seme
300 metrov,
(b) za certificirano seme
100 metrov.
Zgoraj navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če obstaja druga vrsta zaščite pred
nezaželenim opraševanjem.
2. Bolezni in škodljivi organizmi, ki zmanjšajo uporabnost semena, so na najnižji možni
ravni.
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Priloga 2
ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA
1. Zahteve za seme
1. Seme bora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto. Trgovsko seme mora biti vrstno
pristno in vrstno čisto.
2. Seme mora izpolnjevati navedene zahteve glede vsebnosti vlage, kalivosti, tehnične čistote
in prisotnosti semena drugih vrst rastlin in drugih nevarnih primesi.
Preglednica 2.1
Kategorija

Največja
vsebnost
vlage v
semenu a

Tehnična
čistota semena
najmanj b

Največja
dovoljena
vsebnost
semena drugih
vrst rastlin in
drugih
nevarnih
primesi

(utežni %)
3

(utežni %)
4

(utežni %)
5

Vrsta in kategorija

1
Čebula
Allium cepa

2
O
C
ST

Kalivost
najmanj

(% od čistega
semena)
6

13

97

0,5

70

O
C
ST

13

97

0,5

65

O
C
ST

13

96

1

70

Navadna zelena
Apium graveolens

O
C
ST

13

97

1

70

Navadni beluš
Asparagus
officinalis

O
C
ST

13

96

0,5

70

Mangold
Beta vulgaris var.
vulgaris

O
C
ST

15

97

0,5

50*7

Rdeča pesa
Beta vulgaris var.
conditiva

O
C
ST

15

97

0,5

70*7*8

Kodrolistni ohrovt
Brassica oleracea
convar. acephala

O
C
ST

10

97

1

75

Por
Allium porrum
Krebuljica
Anthriscus
cerefolium

Druge zahteve

7

*9

*9
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Cvetača
Brassica oleracea
convar. botrytis

O
C
ST

10

97

1

70

Brokoli
Brassica oleracea
L. convar.
botrytis

O
C
ST

10

97

1

75

Brstični ohrovt
Brassica oleracea
convar. oleracea

O
C
ST

10

97

1

75

Ohrovt
Brassica oleracea
convar. capitata

O
C
ST

10

97

1

75

Belo zelje
Brassica oleracea
convar. capitata
var. alba

O
C
ST

10

97

1

75

Rdeče zelje
Brassica oleracea
convar. capitata
var. rubra

O
C
ST

10

97

1

75

Kolerabica
Brassica oleracea
convar. acephala
var. gongylodes

O
C
ST

10

97

1

75

Kitajski kapus
Brassica
pekinensis

O
C
ST

10

97

1

75

Strniščna repa
Brassica rapa

O
C
ST

10

97

1

80

Paprika
Capsicum annuum

O
C
ST

13

97

0,5

65

Endivija
Cichorium endivia

O
C
ST

13

95

1

65

Radič (listnati)
Cichorium intybus

O
C
ST

14

95

1,5

65

14

97

1

80

13

98

0,1

75

Cikorija (korenasti
radič)
Cichorium intybus
Lubenica
Citrullus lanatus

O
C
O
C
ST

Stran

13146 / Št. 91 / 19. 9. 2003

Melona
Cucumis melo

O
C
ST
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13

98

0,1

75

Navadna kumara
Cucumis sativus

O
C
ST

13

98

0,1

80

Navadna buča
Cucurbita maxima

O
C
ST

13

98

0,1

80

Vrtna buča
Cucurbita pepo

O
C
ST

13

98

0,1

75

98

10*10

80

13

98

0,1

80

O
13

Oljna buča
Cucurbita pepo

C

Kardij
Cynara
cardunculus

O
C
ST

13

98

0,5

65

Navadno korenje
Daucus carota

O
C
ST

13

95

1*1

65

Navadni
komarček
Foeniculum
vulgare

O
C
ST

12

96

1

70

Solata
Lactuca sativa

O
C
ST

13

95

0,5

75

Paradižnik
Lycopersicon
lycopersicum

O
C
ST

13

97

0,5

75

Pravi peteršilj
Petroselinum
crispum

O
C
ST

13

97

1

65

Turški (laški)
fižol
Phaseolus
coccineus

O
C
ST

16*5*6

98

0,1

80

Navadni fižol
Phaseolus
vulgaris

O
C
ST

16*5*6

98

0,1

75

*9

*2*3

*2*3*9
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Navadni grah (ne
vključuje krmnega
graha)
Pisum sativum

O
C
ST

16*5*6

98

0,1

80

Vrtna redkev
Raphanus sativus

O
C
ST

13

97

1

70

Črni koren
(navadni godnjak)
Scorzonera
hispanica

O
C
ST

13

95

1

70

Jajčevec
Solanum
melongena

O
C
ST

12

96

0,5

65

Špinača
Spinacia oleracea

O
C
ST

13

97

1

75

Navadni
motovilec
Valerianella
locusta

O
C
ST

13

95

1

65

Bob
Vicia faba

O
C
ST

16*5*6

98

0,1

80

Koruza pokovka
in sladka koruza
Zea mays convar.
saccharata

O
C
ST

14

98

0,5

95

*2*4*9

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost
vlage prekoračena
(*b) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s
pogoji iz priloge 1
(1) najvišja dovoljena prisotnost predenice (Cuscuta spp.) se določi v dvojnem vzorcu,
določenem v stolpcu 5 v prilogi 2; prisotnost enega semena (Cuscuta spp.) predenice v vzorcu
predpisane mase ne predstavlja nečistote, če drugi vzorec dvakratne predpisane mase ne
vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.)
(2) sveža in zdrava semena, ki niso kalila se štejejo kot vzkaljena
(3) največji dovoljeni delež trdih semen ne sme biti večji od 5 % kalečih semen
(4) vrednosti, ki so navedene v stolpcu 4 ne smejo vsebovati semena krmnega graha (Pisum
sativum)
(5) osnovno seme: v ustreznem skladišču, ki je primerno za preprečevanje poškodb semena
(hladno in zračno skladiščenje), je največja dopustna vsebnost vlage do 20%
(6) certificirano in standardno seme: v ustreznem skladišču, ki je primerno za preprečevanje
poškodb semena (hladno in zračno skladiščenje), je največja dopustna vsebnost vlage do 18%
(7) semenski klobčič
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(8) pri enokličnem semenu mora biti kalivost najmanj 90 %, pri večkličnem pa najmanj toliko
kot je v stolpcu 6
(9) zahteve glede zdravstvenega stanja so določene v točki 3 priloge 2 tega pravilnika
(10) število semen
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme
(ST) standardno seme
3. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede zdravstvenega stanja
Tabela 3.1: Zahteve za zdravstveno stanje
Predpisana
vrednost1
(%)

Vrsta / škodljivi organizem
1

Mejna vrednost2
(%)

3

4

Rdeča pesa (Beta vulgaris L. var conditiva)
Padavica sadik (Phoma betae, Fusarium spp.)
skupaj

20

N

20

N

Solatni mozaik virus

N

1

Plesen (Botrytis spp.)

10

N

Mangold (Beta vulgaris L. var vulgaris)
Padavica sadik (Phoma betae, Fusarium spp.)
skupaj
Solata (Lactuca sativa)

Navadni fižol (Phaseolus vulgaris)
Fižolov ožig (Colletotrichum lindemuthianum)
Živi fižolar (Acanthoscelides obtectus) v
400 g semena

1

5

N

0

O

3

10

C, ST

5

15

Navadni grah (Pisum sativum)
Pegavost (ožig) (Ascochyta spp.)
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Živi grahar (Bruchus pisorum) v 400 g
semena

N

0

Narcisina ogorčica (Ditylenchus dipsaci) v
300 semenih

N

5

O

N

1

C, ST

1

3

Živi bobar (Bruchus pisorum) v 400 g semena

N

0

Narcisina ogorčica (Ditylenchus dipsaci) v
300 semenih

N

5

Bob (Vicia faba)
Bobov ožig (Ascochyta fabae)

Opombe:
(1) pri preseganju predpisane vrednosti je treba seme tretirati z ustreznim in učinkovitim
fitofarmacevtskim sredstvom
(2) pri preseganju mejne vrednosti trženje semena ni dovoljeno
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno,
ker ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
3.2 Dodatne zahteve za zdravstveno stanje
(a) seme turškega fižola, navadnega fižola, graha in boba ne sme vsebovati živih insektov:
Bruchus affinis Froel. in Bruchus rufimanus Boh.
(b) seme ne sme biti okuženo z živimi pršicami (Acarina spp.).
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
1. Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Največja velikost
partije semena

Vrsta

(kg)
1

Najmanjša velikost vzorca
iz posamezne partije
(g)

3

4

Čebula
Allium cepa

10.000

25

Por
Allium porrum

10.000

20

10.000

20

Navadna zelena
Apium graveolens

10.000

5

Navadni beluš (špargelj)
Asparagus officinalis

20.000

100

Mangold
Beta vulgaris var. vulgaris

20.000

100

Rdeča pesa
Beta vulgaris var. conditiva

20.000

100

Kodrolistni ohrovt
Brassica oleracea convar. botrytis

10.000

25

Cvetača
Brassica oleracea convar. botrytis

10.000

25

Brokoli
Brassica oleracea convar. botrytis

10.000

25

Brstični ohrovt
Brassica oleracea convar. gemifera

10.000

25

Ohrovt
Brassica oleracea convar. sabauda

10.000

25

Belo zelje
Brassica oleracea
convar. capitata var. alba

10.000

25

Krebuljica
Anthriscus cerefolium
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Rdeče zelje
Brassica oleracea
convar. capitata var. rubra

10.000

25

Kolerabica
Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes

10.000

25

Kitajski kapus
Brassica pekinensis

10.000

20

Strniščna repa
Brassica rapa

10.000

20

Paprika
Capsicum annuum

10.000

40

Endivija
Cichorium endivia

10.000

15

Radič (listnati)
Cichorium intybus

10.000

15

Cikorija (korenasti radič)
Cichorium intybus

10.000

50

Lubenica
Citrullus lanatus

20.000

250

Melona
Cucumis melo

10.000

100

Navadna kumara
Cucumis sativus

10.000

25

Navadna buča
Cucurbita maxima

20.000

250

Vrtna buča
Cucurbita pepo

20.000

150

Oljna buča
Cucurbita pepo var. styriaca

20.000

700

Kardij

10.000

100

Navadno korenje
Daucus carota

10.000

10

Navadni komarček
Foeniculum vulgare

10.000

25

Cynara cardunculus
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Solata Lactuca sativa

10.000

10

Paradižnik Lycopersicon lycopersicum

10.000

20

Pravi peteršilj Petroselinum crispum

10.000

10

Turški (laški) fižol Phaseolus
coccineus

20.000

1000

Navadni fižol Phaseolus vulgaris

25.000

1000

Navadni grah Pisum sativum

25.000

1000

Vrtna redkev in redkvica Raphanus
sativus

10.000

50

Črni koren (navadni gadnjak)
Scorzonera hispanica L.

10.000

30

Jajčevec Solanum melongena

10.000

20

Špinača Spinacia oleracea

10.000

75

Navadni motovilec Valerianella
locusta

10.000

20

Bob Vicia faba

25.000

1000

Koruza pokovka in sladka koruza
Zea mays convar. saccharata

10.000

300

V primeru hibridnih sort zgoraj navedenih vrst se minimalna masa vzorca lahko zmanjša na
četrtino določene mase. Vendar mora biti masa vzorca vsaj 5 g in sestavljena iz vsaj 400
semen.
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA
1. Uradna etiketa (predosnovno, osnovno seme in certificirano seme razen majhnih ES
pakiranj)
1.1 Etikete za predosnovno, osnovno in certificirano seme vsebujejo naslednje podatke:
- organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko ali latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede:
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente s pripisom » komponenta« ,
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid «.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni
»Ponovno vzorčeno«. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
čistih semen in skupno maso.

2. Dobaviteljeva etiketa ali napis na pakiranju za standarno seme in majhna ES pakiranja
kategorije certificirano seme
2.1 Dobaviteljeva etiketa za standardno seme vsebuje naslednje podatke:
- Ime in naslov dobavitelja odgovornega za etiketiranje ali njegova identifikacijska številka,
- Vrsta: slovensko ime,
- Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- Kategorija: Standardno seme (ST),
- Sklicna številka semena: navede jo dobavitelj,
- Zaprto: LL/LL (tržno leto),
- Masa pakiranja ali število semen, ni potrebno za majhna pakiranja do 500 g,
- Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
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3.1 Dobaviteljeva etiketa ali napis na paketih za majhna ES pakiranja kategorije certificirano
seme vsebuje naslednje podatke:
- Ime in naslov dobavitelja odgovornega za etiketiranje ali njegova identifikacijska številka.
- Vrsta: slovensko ime.
- Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi.
- Kategorija: Certificirano seme (C.)
- Številka partije,
- Vzorčeno: MM/LL (mesec in leto),
- Masa pakiranja ali število semen, ni potrebno za majhna pakiranja do 500 g,
- Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
4. Etiketa in potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za ne dokončno potrjeno seme,
požeto v drugi državi:
4.1 Etikete za ne dokončno uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:
- organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka parcele ali partije:«,
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »NE DOKONČNO POTRJENO SEME«.
4.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje
podatke:
- Organ ki je izdal potrdilo - organ za potrjevanje,
- Vrsta: slovensko in latinsko ime,
- Sorta: ime sorte,
- Kategorija:
- Številka partije uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka in ime države ali
držav, ki so potrdile seme,
- Številka parcele ali številka partije,
- Površina semenskega posevka na katerega se nanaša potrdilo,
- Količina požetega semena in število pakiranj,
- Število generacij ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre za certificirano seme,
- Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjuje vse predpisane
zahteve za potrditev semenskega posevka in kadar je to mogoče rezultati predhodnih analiz
semena.
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4129.

Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic

Na podlagi osmega in devetega odstavka 10. člena,
drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 14. člena,
petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena,
dvanajstega odstavka 22. člena desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena zakona o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju semena oljnic in predivnic*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje kategorije semena, postopek
uradnega potrjevanja semena, zahteve glede sortne in vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih
meril kakovosti semena ter zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom oljnic in predivnic in postopek izvedbe naknadne kontrole semena.
2. člen
(vrste oljnic in predivnic)
Vrste oljnic in predivnic so:
Arachis hypogaea L.
Zemeljski orešek
(arašid, kikiriki)
Brassica juncea (L.) Czern. Sareptska ogrščica
(rjava ogrščica)
Brassica napus L.
Navadna ogrščica
Brassica nigra (L.)
Črna ogrščica
W.D.J. Koch
Brassica rapa L. subsp.
Oljna repica
oleifera (DC.) Metzg.
Cannabis sativa L.
Navadna konoplja
Carthamus tinctorius L.
Barvilni rumenik
Carum carvi L.
Navadna kumina
Glycine max (L.) Merill
Navadna soja
Gossypium spp.
Bombaževec
Helianthus annuus L.
Sončnica
Linum usitatissimim L.
Navadni lan
Papaver somniferum L.
Vrtni mak
Sinapis alba L.
Bela gorjušica
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela vzdrževalec sorte ali je
bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun in je
namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega
semena;
2. ne dokončno potrjeno seme je pridelano oziroma
požeto seme katerekoli kategorije pridelano pod uradnim
nadzorom organa za potrjevanje in za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve navedene v prilogi 1
tega pravilnika;
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta
2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic, spremenjene z
Direktivo Sveta 2002/68/ES.
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3. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s
katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje
ugotavljajo, ali semenski posevek oljnic in predivnic izpolnjuje predpisane zahteve;
4. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki
se nedvomno razlikuje od drugih sort po kateri koli lastnosti
(morfološki, fiziološki, citološki, kemični ali drugi) in pri razmnoževanju ohranja te lastnosti;
5. sestavljena sorta pomeni združitev certificiranega
semena točno določenega od opraševalca odvisnega hibrida, s certificiranim semenom enega ali več točno določenih
opraševalcev, in mehansko zmešanega v razmerjih, ki jih
skupno določijo odgovorne osebe za vzdrževanje teh starševskih komponent potem, ko je bila takšna kombinacija
uradno sporočena organu za potrjevanje;
6. starševska komponenta je najmanjša enota, ki jo
žlahtnitelj uporablja za vzdrževanje svoje sorte in iz katere je
skozi eno ali več generacij pridelano vse seme te sorte;
7. samooplodna linija je dovolj razločljiva, izenačena in
nespremenljiva linija, pridobljena z umetno samooplodnjo
združeno z odbiro v več zaporednih generacijah ali z enakovrednimi metodami;
8. hibridna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki jih
je mogoče nedvomno razlikovati po kateri koli lastnosti (morfološki, fiziološki, citološki, kemični ali drugi) in za katero je
vzdrževalec podrobno navedel formulo hibridizacije. Hibridne sorte so:
– dvolinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja
dveh samooplodnih linij,
– štirilinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja
dveh dvolinijskih hibridov,
– trilinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja med
somooplodno linijo in dvolinijskim hibridom;
9. sterilnost je stopnja moške sterilnosti ženske starševske komponente;
10. hibridnost je delež hibridnosti v semenu vključno s
hibridi prve generacije (F1), ki ne pripadajo hibridni sorti,
izključeno pa je seme iz samooplodnje in seme drugih sort;
11. majhno pakiranje je pakiranje semena oljnic in predivnic kategorije certificirano seme, certificirano seme 1.
množitve, certificirano seme 2. množitve ali trgovsko seme,
namenjeno trženju na območju Republike Slovenije, do največje skupne mase pakiranja 2 kg;
12. oznaka “Pravila in standardi ES“ pomeni, da seme
izpolnjuje predpisane zahteve za seme iz tega pravilnika.
4. člen
(kategorije semena)
(1) Seme posameznih vrst oljnic in predivnic (v nadaljnjem besedilu: seme) se uradno potrdi in trži v naslednjih
kategorijah:
a) predosnovno seme vseh vrst oljnic in predivnic:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena,
ki ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun,
– je namenjeno pridelavi osnovnega semena, ali je na
zahtevo vzdrževalca sorte namenjeno pridelavi certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena 2.
množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje, ki je pravna ali fizična oseba, ki
mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje);
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b) osnovno seme sort, razen hibridnih sort:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena
ali iz predosnovnega semena, ki ga je pridelal vzdrževalec
sorte ali je bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov
račun, ter je namenjeno pridelavi certificiranega semena,
certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena 2. množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
c) osnovno seme hibridnih sort:
1. Osnovno seme samooplodnih linij je seme ki:
– ustreza zahtevam za osnovno seme, ki so navedene
v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje.
2. Osnovno seme dvolinijskih hibridov je seme:
– namenjeno pridelavi trolinijskih hibridov ali štirilinijskih hibridov,
– ustreza zahtevam za osnovno seme, ki so navedene
v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
d) certificirano seme sareptske ogrščice, navadne
ogrščice, črne ogrščice, oljne repice, dvodomne konoplje,
barvilnega rumenika, navadne kumine, sončnice, vrtnega
maka, bele gorjušice:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme tudi iz predosnovega semena, o čemer v
prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2
tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
e) certificirano seme 1. množitve zemeljskega oreška, enodomne konoplje, lanu, bombaževca, soje:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme 1. množitve tudi iz predosnovega semena, o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ
za potrjevanje,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme 2. množitve, certificiranega semena 3. množitve
oziroma za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 1. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ali je bilo preverjanje izpolnjevanja zahtev opravljeno pod uradnim nadzorom;
f) certificirano seme 2. množitve zemeljskega oreška, lanu, bombaževca, soje:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali
certificiranega semena 1. množitve,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme 2. množitve tudi iz predosnovega semena o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ
za potrjevanje,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin
oziroma za pridelavo semena kategorije certificirano seme
3. množitve,

Uradni list Republike Slovenije
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 2. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ali je bilo preverjanje izpolnjevanja zahtev opravljeno pod uradnim nadzorom;
g) certificirano seme 2. množitve enodomne konoplje:
– je pridelano neposredno iz certificiranega semena 1.
množitve iz posevka, ki je bil posebej zasnovan in uradno
pregledan za pridelavo semena in
– je namenjeno za setev za pridelavo konoplje,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 2. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ali je bilo preverjanje izpolnjevanja zahtev opravljeno pod uradnim nadzorom;
h) certificirano seme 3. množitve lanu:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali
certificiranega semena 1. množitve, certificiranega semena
2. množitve,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme 3. množitve tudi iz predosnovega semena, o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ
za potrjevanje,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin
(lanu),
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 3. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ali je bilo preverjanje izpolnjevanja zahtev opravljeno pod uradnim nadzorom;
i) trgovsko seme črne ogrščice:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja in je
vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ali je bilo preverjanje izpolnjevanja zahtev opravljeno pod uradnim nadzorom.
5. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije
predosnovno seme in osnovno seme, tudi če ne izpolnjuje
zahtev glede kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Pakiranje semena iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejanska kalivost semena,
– ime, naslov ali firmo, sedež dobavitelja in
– številka partije semena.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije
osnovno, certificirano in trgovsko seme, da bi lahko bilo
seme takoj na razpolago kupcu, ne glede na to, da uradni
pregled za izpolnjevanje ustreznosti zahtevam, določenim v
prilogi 2 tega pravilnika, za kalivost še ni bil zaključen. Etikete ali potrdila se izdajo le ob predložitvi začasnega poročila
o analizi kakovosti semena in če sta navedena ime in naslov
prvega prejemnika semena. Kalivost za trženje se navede
na posebni etiketi, ki nosi ime in naslov dobavitelja ter številko partije semena.
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6. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev semena je dovoljena samo za tiste
sorte oljnic in predivnic, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in so
vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste. Za druge
sorte oljnic in predivnic mora dobavitelj semena predhodno
pridobiti dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varstvo
rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Semena sort oljnic in predivnic, ki so v postopku vpisa v sortno
listo, se uradno potrdi le do količine, določene s predpisom, ki ureja vrste kmetijskih rastlin.
(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje, da se sme sorto
vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso
vpisane v sortni listi, če dobavitelj izkaže, da bo pridelano
seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
7. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za
potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje.
Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in
na račun dobavitelja: ime, naslov ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina
in parcelna številka (katastrska številka) ter ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov,
ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je najpozneje do 31. marca za ozimna sorte oljnic in predivnic in
najpozneje do 15. aprila za jare sorte oljnic in predivnic.
8. člen
(vrstenje predposevkov)
Predhodni posevek na polju mora biti primeren za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma
sorte oljnic in predivnic in na zemljišču ne sme biti samosevnih rastlin iz prešnjih posevkov. Pri pridelavi hibridnih
sort ogrščice je semenski posevek zasnovan na zemljišču
na katerem vsaj pet let ni bilo posevka rastlin iz družine
križnic (Cruciferae).
9. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek oljnic in predivnic mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, ki
bi lahko nezaželeno opraševali semenski posevek.
(2) Oddaljenost se lahko zmanjša, če obstaja druga
vrsta zaščite pred nezaželenim opraševanjem.
(3) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov oljnic so navedene v prilogi 1 tega pravilnika.
10. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati seme-
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na, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno
potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst
plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive
na upravi.
11. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabno vrednost semena, mora biti v semenskih posevkih
zmanjšana na najmanjšo možno mero.
(2) Podrobnejše zahteve za zdravstveno stanje semena
so navedene v prilogi 2 tega pravilnika ter v metodah za
potrjevanje semenskega materiala.
(3) Poleg zahtev predpisanih s tem pravilnikom mora
seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
12. člen
(sortna pristnost in čistost)
(1) Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen
in sortno čist, semenski posevek samoprašnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko
seme mora biti zadosti vrstno pristno in vrstno čisto.
(2) Podrobnejše zahteve za sortno pristnost in čistost
so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika.
(3) Pri semenu hibridnih sort se sortna pristnost in
čistost nanaša tudi na lastnosti starševskih komponent,
vključno z moško sterilnostjo in obnovo fertilnosti.
13. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz 7.
člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega
posevka. Semenski posevek mora biti v takem stanju in taki
razvojni fazi, da omogoča natančno presojo izpolnjevanja
zahtev za semenski posevek.
(2) Pri vseh vrstah oljnic in predivnic, morata biti opravljena najmanj dva pregleda vsakega semenskega posevka.
Izjema so semenski posevki hibridnih sort navadne ogrščice in semenski posevki hibridnih sort bombaževca.
(3) V semenskih posevkih namenjenih pridelavi hibridnih sort navadne ogrščice je treba opraviti najmanj tri preglede. Prvi pregled se opravi pred cvetenjem, drugi v začetku cvetenja in tretji na koncu cvetenja.
(4) V semenskih posevkih namenjenih pridelavi hibridnih sort Gossypium hirsutum in Gossypim barbadense
je treba opraviti najmanj tri preglede. Prvi pregled se opravi
v začetku cvetenja, drugi pred koncem cvetenja in tretji na
koncu cvetenja, kadar je to primerno, opraševalskih starševskih rastlin.
(5) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot, na
katerih se opravlja pregled, je navedena v metodah, ki jih v
okviru metod za potrjevanje semenskega materiala določi
Uprava in so dosegljive na upravi. Poleg navedenih metod
se za poljske preglede na zahtevo pridelovalca uporablja
tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
14. člen
(potrjevanje ne dokončno potrjenega semena)
(1) Seme oljnic in predivnic, ki je bilo pridelano neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena
1. množitve, ki je bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v
skladu s predpisi Evropske unije, in je bilo požeto v drugi
državi članici ali v tretji državi, organ za potrjevanje uradno
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potrdi, če je bilo v državi članici Evropske unije ali v tretji
državi predhodno uradno potrjeno kot ne dokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme
uradno potrdi v ustrezno kategorijo, če izpolnjuje zahteve iz
priloge 2 tega pravilnika.
15. člen
(potrdilo o ne dokončni potrditvi semena oljnic in predivnic)
(1) Organ za potrjevanje po končanem zadnjem poljskem pregledu sestavi zapisnik.
(2) Če je s pregledi na polju ugotovljeno, da semenski
posevek izpolnjuje zahteve določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o ne
dokončni uradni potrditvi semena oljnic in predivnic.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
16. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na
posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena oljnic in predivnic,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Največja dovoljena velikost partije semena, ki se
uradno potrdi in trži, ter velikost vzorcev za analizo kakovosti
semena sta navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo
kakovosti semena iz še ne pakirane in ne zaprte partije, ki jo
po odvzemu vzorca zapečati.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam zapakira, zapre in označi
seme z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje to dovoli v
skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedeni v predpisu, ki
ureja označevanje in zapiranje pod uradnim nadzorom. V
tem primeru organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo
kakovosti semena iz že zapakirane in zaprte partije semena.
(5) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop
do vsake enote pakiranja partije semena.
(6) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti
se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA).
17. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi,
če na podlagi analiz iz prejšnjega člena ugotovi, da seme
glede kakovosti izpolnjuje zahteve določene v prilogi 2 tega
pravilnika.
18. člen
(uradne etikete in etikete dobavitelja)
(1) Seme, ki se trži mora biti označeno z uradnimi
etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za
partijo semena, ki izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane
zahteve.
(2) Uradne etikete so naslednjih barv:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
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– modre barve za certificirano seme in certificirano
seme 1. množitve,
– modre barve z diagonalno zeleno črto za certificirano seme sestavljene sorte,
– rdeče barve za certificirano seme 2. množitve,
– rjave barve za trgovsko seme,
– zelene barve za mešanico semena,
– sive barve za ne dokončno potrjeno seme.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je
110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se majhna pakiranja semena lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo
semena je enaka kot barva uradne etikete.
(5) Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(6) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena
tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj
podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
(7) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene
zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ
za potrjevanje OECD etikete in OECD certifikat o sortni
pristnosti in čistosti.
(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradni etiketi in
na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
19. člen
(označevanje)
(1) Seme mora biti označeno tako, da ima na zunanji
strani pakiranja uradno etiketo iz prejšnjega člena. Če se
uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno
pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Za
označevanje se lahko uporablja samolepilne etikete, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek organ za potrjevanje
dovoli tiskanje podatkov, ki so predpisani za uradno etiketo,
z obstojnim tiskom neposredno na pakiranja. Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko natisa ter način tiskanja.
(3) Dobavitelj mora v pakiranja priložiti kartonček v
barvi uradne etikete, na katerem so navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke,
priloge 4 tega pravilnika, če je uporabljena uradna etiketa z
luknjo za vrvico ali uradna etiketa iz materiala, ki ga je mogoče raztrgati.
(4) Seme oljnic in predivnic, ki ne izpolnjuje vseh s tem
pravilnikom predpisanih zahtev glede kakovosti in se začasno trži na podlagi dovoljenja uprave, mora biti označeno z
etiketo za ustrezno kategorijo semena in z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev.“
(5) Seme oljnic in predivnic, katerih sorta ni vpisana v
sortno listo in se začasno trži na podlagi dovoljenja uprave,
mora biti označeno z etiketo rjave barve in z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev.“
20. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Seme mora biti pakirano tako, da je zagotovljena
izvirnost pakiranja. Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če
sistem zapiranja vključuje uradno etiketo ali pritrditev uradne
plombe in pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi pri tem
poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na
uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Majhna pakiranja se morajo zapirati tako, da jih ni
mogoče odpreti, ne da bi poškodovali sistem zapiranja ali
pustili sledi poškodb na etiketi ali na pakiranju.
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(3) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi
semena je do konca naslednje setvene sezone.
(4) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka organ za
potrjevanje opravi na zahtevo dobavitelja ponovno analizo
kakovosti semena in dodatno označi v skladu s prilogo 4
tega pravilnika, če semenski material še izpolnjuje predpisane zahteve.
IV. TRŽENJE
21. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora
poleg zahtev tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin.
(2) Semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali na etiketi dobavitelja dodana oznaka “Ekološko
pridelano“.
22. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena oljnic in predivnic na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja.
Za vsako uvoženo partijo semena, ki je večja od 2 kg, vodi
uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
23. člen
(naknadna kontrola)
(1) Seme pridelano v Republiki Sloveniji se z naknadno
kontrolo v rastni dobi po odvzemu vzorcev preverja:
– vsi vzorci partij semena kategorije certificirano seme
1. množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in vsi vzorci
partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno
seme,
– delež vzorcev partij semena kategorije certificirano
seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih
rastlin, kategorije certificirano seme in certificirano seme 2.
množitve.
(2) Delež vzorcev kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve iz druge alinee prejšnjega odstavka in certificirano seme 2. množitve v naknadni kontroli je
od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev semena
je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena oljnic in predivnic iz prejšnjega leta, kot je razvidno iz
tabele:
Delež vzorcev semena naknadne
kontrole v prejšnjem letu,
ki ne ustreza zahtevam tega pravilnika

Najmanjši delež preverjanj
v naknadni kontroli semena
v tekočem letu

manj od 0,5%
0,5% – 3,0%
več kot 3,0%

5%
10%
25%

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je naknadna kontrola obvezna za vse vzorce kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve in certificirano seme 2. množitve certificiranega semena, če je seme
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pridelano v Republiki Sloveniji, v sortno listo pa je sorta
vpisana v drugi državi.
(4) Preverjajo se vsi vzorci žlahtniteljevega semena, na
tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne
pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje
ne potrdi semena pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(5) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo
metode, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(prehodne določbe)
(1) V prvi rastni dobi za pridelavo oljnic in predivnic, po
uveljavitvi tega pravilnika, je delež vzorcev semena iz drugega odstavka prejšnjega člena v naknadni kontroli 10%.
(2) Seme, ki še ni bilo deklarirano do 1. decembra
2003 se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
25. člen
(trženje semena, deklariranega pred začetkom uporabe
tega pravilnika)
(1) Seme, ki je bilo pridelano v letu 2002 ali 2003 in
deklarirano do 30. novembra 2003 v skladu s pravilnikom o
enotnih metodah strokovne kontrole pridelovanja kmetijskega semena (Uradni list SRS, št. 36/74), pravilnikom o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 52/86) in pravilnikom o kakovosti
semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 47/87,
60/87, 37/88, 55/88, 81/89, Uradni list RS, št. 1/95 –
ZSta, 59/99 – ZTZPUS in 111/00), se lahko trži najpozneje do 30. junija 2004.
(2) Po tem datumu se lahko seme iz prejšnjega odstavka trži le, če je organ za potrjevanje ponovno odvzel vzorce
semena v skladu s 16. členom in opravil analizo kakovosti
semena v skladu s 17. členom tega pravilnika in uradno
označil v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da seme izpolnjuje
zahteve za trženje predpisane s tem pravilnikom seme ponovno označi z uradnimi etiketami. Pri navedbi kategorije
semena se upošteva naslednja korelacijska tabela:
Kategorija semena, v katero
Kategorija semena po tem pravilniku
je bil potrjen semenski posevek v skladu
s pravilnikom o enotnih metodah
strokovne kontrole pridelovanja
kmetijskega semena
(Uradni list SRS, št. 36/74 in
Uradni list RS, št. 111/00 in 58/02)

– elitno seme
– originalno seme
– seme I. sortne reprodukcije

– osnovno seme
– certificirano seme; certificirano
seme 1. množitve
– certificirano seme 2. množitve

(4) Seme iz prvega odstavka tega člena se lahko uporablja za nadaljnjo pridelavo semena, ob upoštevanju korelacijske tabele iz prejšnjega odstavka.
26. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Seme sort oljnic in predivnic iz tretjega odstavka
83. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
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(Uradni list RS, št. 58/02), ki ne izpolnjujejo zahtev za vpis v
sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa v
sortno listo in vodenje sortne liste, se lahko prideluje in trži v
Republiki Sloveniji do 31. decembra 2004.
(2) Seme sort iz prejšnjega odstavka se lahko trži, če
ga je organ za potrjevanje uradno potrdil v postopku uradne
potrditve in zanj izdal etikete in potrdilo o uradni potrditvi v
skladu s petim odstavkom tega člena.
(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort iz prvega odstavka tega člena na podlagi
prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu s 7. členom tega
pravilnika.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort iz
prvega odstavka tega člena, če so izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve, razen zahteve glede sorte, in izda
uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(5) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka so rjave barve, označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na
uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, “Slovenija“,
– “Vrsta:“ slovensko in latinsko ime,
– “Sorta:“ ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– “Kategorija:“ predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
– “Številka partije:“,
– “Vzorčeno:“ MM/LL (mesec in leto),
– “Masa pakiranja:“ ali “Število semen:“,
– “Tretirano:“ ime fitofarmacevtskega sredstva,
– “Seme ne ustreza pravilom in standardom ES“,
– “Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije“.
27. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika za oljnice in predivnice preneha porabljati pravilnik o obveznem zdravstvenem
pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86).
28. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003, 14. člen
tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-08-186/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0069
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 1
ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK OLJNIC IN PREDIVNIC
1 Izolacija
1.1 Semenski posevek mora ustrezati naslednjim zahtevam glede oddaljenosti od sosednjih
virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročil neželeno tujo oprašitev:
Semenski posevek
1
Sareptska ogrščica, črna ogrščica, oljna repica, navadna konoplja
razen enodomne konoplje, barvilni rumenik, navadna kumina,
bombaževec razen hibridov Gossypium hirsutum in/ali
Gossypium barbadense, bela gorjušica
– za pridelavo osnovnega semena
– za pridelavo certificiranega semena

Minimalna razdalja (m)
2

400 m
200 m

Navadna ogrščica
– za pridelavo osnovnega semena, razen hibridnih sort
– za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort
– za pridelavo certificiranega semena, razen hibridnih sort
– za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort

200 m
500 m
100 m
300 m

Navadna konoplja, enodomna
– za pridelavo osnovnega semena
– za pridelavo certificiranega semena

5000 m
1000 m

Sončnica
– za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort
– za pridelavo osnovnega semena, razen hibridnih sort
– za pridelavo certificiranega semena

1500 m
750 m
500 m

Gossypium hirsutum in/ali Gossypium barbadense
– za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium
hirsutum
– za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium
barbadense
– za pridelavo certificiranega semena znotrajvrstnih hibridov
Gossypium hirsutum
– za pridelavo certificiranega semena znotrajvrstnih hibridov
Gossypium barbadense
– za pridelavo certificiranega semena medvrstnih hibridov
Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense

600 m
800 m
200 m
600 m
600 m
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2 Sortna pristnost in čistost
Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen in sortno čist, semenski posevek
samoprašnih linij mora zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko seme
mora biti zadosti vrstno pristno in vrstno čisto.
Pri semenu hibridnih sort se navedeno nanaša tudi na lastnosti starševskih komponent,
vključno z moško sterilnostjo in obnovo fertilnosti.
Zlasti semenski posevki sareptske ogrščice, črne ogrščice, navadne konoplje, barvilnega
rumenika, navadne kumine, bombaževca, in hibridnih sort sončnice in navadne ogrščice,
morajo ustrezati naslednjim zahtevam.
2.1 Sareptska ogrščica, črna ogrščica, navadna konoplja, barvilni rumenik, navadna kumina in
bombaževec:
Največje dovoljeno število rastlin, ki očitno ne pripadajo sorti, ne sme presegati:
- 1 rastline na 30 m2 v posevku osnovnega semena in
- 1 rastline na 10 m2 v posevku certificiranega semena.
2.2 Hibridne sorte sončnice:
2.2.1 Največji delež rastlin, ki očitno ne pripadajo samooplodni liniji ali starševski
komponenti, ne sme presegati:
a) pri pridelavi osnovnega semena:
(i) samooplodne linije
(ii) dvolinijskega hibrida
– moška starševske komponenta, rastline ki prašijo cvetni prah, ko
ima 2 % ali več rastlin ženske starševske komponente cvetove, ki so sposobni
oploditve
– ženska starševska komponenta
b) pri pridelavi certificiranega semena:
pri rastlinah moške starševske komponente
– moške starševske komponenta, rastline ki prašijo cvetni prah, ko
ima 2 % ali več rastlin ženske starševske komponente cvetove, ki so sposobni
oploditve
– ženska starševska komponenta

0,2 %,

0,2 %,
0,5 %;

0,5 %,
1,0 %;

2.2.2 Za pridelavo semena hibridnih sort morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve in
pogoji:
(a) moške rastline prašijo dovolj cvetnega prahu, medtem ko ženske rastline cvetijo;
(b) če imajo ženske rastline brazde pestiča, ki so sposobne oploditve, odstotek po številu
ženskih rastlin, ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ne presega 0,5 %;
(c) za pridelavo osnovnega semena skupni odstotek po številu ženskih rastlin, ki očitno ne
pripadajo komponenti in ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ne presega 0,5 %;
(d) moško sterilna starševska komponenta se uporabi za pridelavo certificiranega semena
tako, da se uporabi moška starševska komponenta, ki vsebuje posebno linijo ali linije za
obnovitev moške fertilnosti, tako da bo vsaj ena tretjina rastlin, zraslih iz tako nastalega
križanja, imela cvetni prah, ki se zdi v vsakem pogledu normalen.
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(e) če ni mogoče izpolniti pogoja, določenega v točki d, je treba izpolniti naslednji pogoj: če
sta bili za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort sončnice uporabljeni moško sterilna
ženska starševska komponenta in moška starševska komponenta, ki ne obnavlja moške
fertilnosti, se seme, pridelano iz moško sterilne starševske komponente, pomeša s semenom,
pridelanim z uporabo popolnoma moško fertilne starševske komponente. Razmerje semena
moško sterilne in moško fertilne komponente ne sme presegati dva proti ena.
3. Zdravstveno stanje semenkega posevka
Škodljivi organizmi, ki zmanjšajo uporabnost semena so na najnižji možni ravni. Pri soji to še
posebej velja za organizme Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var.
caulivora in var. sojae, Phialophora gregata in Phyalophthora megasperma f. sp. glycinea.
4. Poljski pregledi
Izpolnjevanje zgoraj omenjenih standardov ali drugih pogojev pri osnovnem semenu preverja
v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje. Pri posevku certificiranega semena
izpolnjevanje standardov ali drugih pogojev preverja v postopku uradne potrditve organ za
potrjevanje ali pa je preverjanje opravljeno pod uradnim nadzorom.
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Priloga 2
ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA
1. Seme mora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto, seme samooplodnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko seme mora biti vrstno pristno in
vrstno čisto.
2. Seme mora izpolnjevati navedene zahteve glede sortne čistosti, kalivosti, tehnične čistote
in prisotnosti semena drugih vrst rastlin vključno z Orobanche spp.:
Tabela 2.1
Kate- Največja Sortna
gorija vsebnost čistost
Kalivost
vlage v
oziroma najmanj
1
semenu vrstna
čistost
najmanj2
(% od čistega
(števil.
(utežni
semena)
%)
%)

Vrsta

1
Zemeljski
orešek
Arachis
hypogea
Sareptska
ogrščica
Brassica
juncea

2

3

4

Tehnična
čistota
semena
najmanj

(utežni %)

5

Največja
dovoljena
vsebnost
semena
drugih vrst
rastlin
(utežni %)

6

7

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu
določenem v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)

Skupaj
druge
vrste
rastlin 3

8

Avena
fatua, A.
Rumex
Alopecurus
sterilis,
Lolium
Raphanus spp, razen
myosuroiA.ludovic
remotum
raphanistr Rumex
4
des
iana ,
um
acetosella
Cuscuta
spp5

9

10

11

12

Druge
zahteve,
predvsem
zdravstveno stanje
in seme
Orobanche

13

O

N

99,7

70

99

N

5

0

N

N

N

N

C1

N

99,5

85

99

N

5

0

N

N

N

N

C2

N

99,5

85

99

N

5

0

N

N

N

N

O

10

P

85

98

0,3

N

0

10

2

N

N

C

10

P
85

98

0,3

N

0

10

5

N

N

85

98

0,3

N

0

10

2

N

N

14

Navadna ogrščica Brassica napus
Oljna
ogrščica

Krmna
ogrščica

Črna ogrščica
Brassica
nigra

9

99,911

C

9

99,7

11

O

9

99,711

C

9

99

11

O

10

C
T

O

12
6

85

98

0,3

N

0

85

98

0,3

N

06

10

5

N

N

10

2

N

N
12

6

10

5

N

N

85

98

0,3

N

0

P

85

98

0,3

N

06

10

2

N

N

10

P

85

98

0,3

N

06

10

5

N

N

10

P

85

98

0,3

N

06

10

2

N

N

85

98

0,3

N

0

10

2

N

N

85

98

0,3

N

06

10

5

N

N

85

98

0,3

N

06

10

2

N

N

6

Oljna repica Brassica rapa subsp. oleifera
Oljna repica
za seme

Krmna oljna
repica

Navadna
konoplja
Cannabis
sativa

O

9

99,9

C

9

99,7

O

9

99,7

C

9

99

85

98

0,3

N

0

O

10

P

75

98

N

307

C1

10

P

75

98

N

C2

10

P

75

98

N

12

12

10

5

N

N

0

N

N

N

N

307

0

N

N

N

N

307

0

N

N

N

N

8 12

,
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75

98

N

N

06

10

2

N

N

75

98

N

5

06

N

N

N

N

P

70

97

N

257

06

10

N

3

N

13

P

70

97

N

257

06

10

N

3

N

O

15

99,5

80

98

N

5

0

N

N

N

N

C1

15

99,0

80

98

N

5

N

N

N

N

C2

15

99,0

80

98

N

5

0

N

N

N

N

O

N

P

80

98

N

15

0

N

N

N

N

C1

N

P

80

98

N

15

0

N

N

N

N

C2

N

P

80

98

N

15

0

N

N

N

N

Sončnica

O

10

99,79

85

98

N

5

0

N

N

N

N

Helianthus
annuus

C

10

99,09

85

98

N

5

0

N

N

N

N

O

13

99,7

9210

99

N

15

06

N

N

4

2

Navadni lan

C1

13

98,0

9210

99

N

15

06

N

N

4

2

Linum
usitatissimum

C2

13

97,5

10

99

N

15

0

6

N

N

4

2

C3

13

97,5

9210

99

N

15

06

N

N

4

2

O

10

99,0

80

98

N

257

06

N

N

N

N

C

10

98,0

80

98

N

257

06

N

N

N

N

O

10

99,7

98

0,3

N

06

10

2

N

N

N

6

Barvilni
rumenik

O

10

P

Carthamus
tinctorius

C

10

P

Navadna
kumina

O

13

C

Carum carvi

Navadna soja
Glycine max

Bombaževec
Gossypium
spp.

Vrtni mak
Papaver
somniferum
Bela gorjušica
Sinapis alba

12

12

12

12

92

85

12

C

10

99,0

85

98

0,3

0

10

5

N

N

Opombe iz tabele 2.1:
(1) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage prekoračena, navedene zahteve v
preglednici ne veljajo za obloženo seme;
(2) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
(3) največja dovoljena vsebnost semena navedena v stolpcu 8 vključuje vključuje tudi semena vrst v stolpcih 9 do 13;
(4) homozigotni Fatuoid se ne šteje za gluhi oves, šteje se kot nečistota;
(5) ugotavljanje semen Cuscuta spp. po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja zahtev, določenih v stolpcu 9;
(6) prisotnost 1 semena Cuscuta spp. v vzorcu predpisane mase se ne šteje kot nečistota, če drugi vzorec iste mase ne vsebuje nobenih semen
Cuscuta spp.;
(7) ugotavljanje skupnega deleža semen drugih vrst rastlin po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja zahtev,
določenih v stolpcu 5;
(8) seme ne sme vsebovati Orobanche spp.; vendar se prisotnost 1 semena Orobanche spp. v vzorcu 100 gramov ne šteje kot nečistota, če
drugi vzorec z 200 grami ne vsebuje nobenih semen Orobanche spp.
(9) ne velja za hibridne sorte
(10) pri sortah lanu za seme, je najmanjša kalivost 85 % čistega semena.
(11) Pri hibridnih sortah navadne ogrščice je sortna čistost semena kategorije certificirano seme 90 %.
(12) zahteve za zdravstveno stanje so navedene pod točko 3 te priloge
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme
(C1) certificirano seme 1. množitve
(C2) certificirano seme 2. množitve
(C3) certificirano seme 3. množitve
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
(P) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju
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2.2 Seme hibridnih sort navadne ogrščice, nastale z uporabo moške sterilnosti mora
izpolnjevati naslednje zahteve in pogoje:
(a) Seme mora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto kar se tiče sortnih lastnosti
komponent, vključno z obnovo moške sterilnosti oziroma fertilnosti,
(b) Najmanjša sortna čistost semena je:
- osnovno seme, ženska starševska komponenta
- osnovno seme, moška starševska komponenta
- certificirano seme

99,0%,
99,9%,
90,0%.

(c) Seme se potrdi kot certificirano seme, če se v uradni naknadni kontroli osnovnega semena,
ki poteka sočasno s pridelavo certificiranega semena ugotovi, da osnovno seme izpolnjuje
predpisane zahteve glede sortne pristnosti in sortne čistosti. Vzorci osnovnega semena za
uradno naknadno kontrolo morajo biti odvzeti na predpisan način.
Pri osnovnem semenu hibridov se sortno čistost lahko ugotovi z ustreznimi biokemijskimi
metodami.
(d) Predpisane zahteve glede najmanjše sortne čistosti certificiranega semena navedene v
točki b se preverja v naknadni kontroli v predpisanem deležu uradno odvzetih vzorcev.
Uporablja se lahko ustrezne biokemijske metode.
3. Škodljivi organizmi, ki zmanjšujejo uporabnost semena so na najnižji možni ravni. Seme
ustreza zlasti naslednjim standardom ali drugim pogojem:
Tabela 3.1:
Vrsta

1
Navadna ogrščica
Brassica napus

Škodljivi organizmi
Največji dovoljeni številski odstotkek
Sclerotinia sclerotiorum
semen, okuženih s škodljivimi organizmi
(največje dovoljeno število
(skupaj na stolpec)
sklerocijev ali delčkov
sklerocijev v vzorcu,
Botrytis spp.
Alternaria spp.,
navedenem v stolpcu 4
Ascochyta linicola (syn.
priloge 3)
Phoma linicola),
Colletotirchum lini,
Fusarium spp.
2
3
4
5
N
N
N
102

Oljna repica
Brassica rapa L.
subsp. oleifera
Navadna konoplja
Cannabis sativa
Bombaževec
Gossypium spp.

N

N

N

52

5

N

N

N

N

N

1

N

Sončnica
Helianthus annuus

5

N

N

102
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Navadni lan
Linum usitatissimum
Bela gorjušica
Sinapis alba
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5

51

N

N

N

N

N

52

3.2 Standardi ali drugi pogoji, ki veljajo ob sklicu nanje v tabeli 3.1:
(1) pri lanu največji številski odstotek semena, okuženega z Ascochyta linicola (syn. Phoma
linicola) ne presega 1 %;
(2) ugotavljanje sklerocijev ali delčkov sklerocijev Sclerotinie sclerotiorum po številu ni
potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja pogojev, določenih v stolpcu 4.
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno,
ker ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
3.3 Posebni standardi ali drugi pogoji, ki veljajo za sojo (Glycine max.):
(a) glede na Pseudomonas syringae pv. glycinea največje število podvzorcev v vzorcu
najmanj 5000 semen na partijo, razdeljeno na 5 podvzorcev, za katere je bilo ugotovljeno, da
so okuženi z navedenim organizmom, ne sme presegati 4,
če so v vseh petih podvzorcih odkrite sumljive kolonije, se lahko za potrditev gornjih
standardov ali pogojev uporabijo biokemični testi sumljivih kolonij, izoliranih na posebnem
mediju za vsak podvzorec;
(b) glede na Diaporthe phaseolorum največje število okuženih semen ne presega 15 %;
(c) utežni odstotek anorganske primesi, kot je opredeljen v skladu z uveljavljenimi
mednarodnimi testnimi metodami, ne presega 0,3 %.
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
1. Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Velikost vzorca za
določanje števila primesi v
stolpcih od 8 do 13 v tabeli
2.1 in v stolpcu 4 v tabeli
3.1 iz priloge 2
(g)
4

Največja velikost
partije semena

Najmanjša velikost
vzorca iz
posamezne partije

(kg)

(g)

2

3

Zemeljski orešek Arachis hypogaea

25.000

1.000

1.000

Sareptska ogrščica Brassica juncea

10.000

100

40

Navadna ogrščica Brassica napus

10.000

200

100

Črna ogrščica Brassica nigra

10.000

100

40

Oljna repica Brassica rapa L. susp.
oleifera

10.000

200

70

10.000

800

600

Barvilni rumenik
Carthamus tinctorius

25.000

1.000

900

Navadna kumina
Carum carvi

10.000

300

200

Navadna soja
Glycine max

25.000

1.500

1.000

Bombaževec
Gossypium spp.

25.000

1.500

1.000

25.000

1.500

1.000

10.000

300

150

10.000

50

10

10.000

450

200

Vrsta

1

Navadna konoplja
Cannabis sativa

Sončnica
Helianthus annuus
Navadni lan
Linum usitatissimum
Vrtni mak
Papaver somniferum
Bela gorjušica
Sinapis alba

Največja velikost partije semena ne sme biti presežena za več kot 5 %.
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« Predosnovno seme z navedbo števila množitev do kategorije certificirano
seme oziroma kategorije certificirano seme 1. množitve,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Pravila in standardi ES«.
2. Etikete za osnovno in certificirano seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede:
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente s pripisom » komponenta« ,
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid «.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni
»Ponovno vzorčeno«. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Pri združbi sort (‘varietal association’) se namesto podatka ‘Sorta’ navede na etiketo ‘Združba
sort: (ime združbe) ter utežni odstotki posameznih sort, ki sestavljajo združbo. Utežnega
odstotka ni potrebno navajati na etiketi, če dobavitelj o sestavi združbe sort v utežnih
odstotkih obvesti kupce ali upravo.
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
čistih semen in skupno maso.
3. Etikete za trgovsko seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »TRGOVSKO SEME«,
- »Regija pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
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Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni
»Ponovno vzorčeno«. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
čistih semen in skupno maso.
4. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za ne dokončno potrjeno seme,
požeto v drugi državi:
4.1 Etikete za ne dokončno uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka parcele ali partije:«,
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »NE DOKONČNO POTRJENO SEME«.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede:
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente s pripisom »komponenta« ,
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid«.
4.2 Potrdilo o potrdivni ne dokončno uradno potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje
podatke:
- Organ ki je izdal potrdilo - organ za potrjevanje,
- Vrsta: slovensko in latinsko ime,
- Sorta: ime sorte,
- Kategorija:
- Številka partije uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka in ime države ali
držav, ki so potrdile seme,
- Številka parcele ali številka partije,
- Površina semenskega posevka na katerega se nanaša potrdilo,
- Količina požetega semena in število pakiranj,
- Število generacij ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre za certificirano seme,
- Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjuje vse predpisane
zahteve za potrditev semenskega posevka in kadar je to mogoče rezultati predhodnih analiz
semena.
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
čistih semen in skupno maso.
6. Etikete za majhna pakiranja semena in semenske mešanice
- »Majhno pakiranje, trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
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4130.

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese

Na podlagi osmega in devetega odstavka 10. člena,
drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 14. člena,
petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena,
dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena zakona o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju semena krmnih rastlin in pese*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje za posamezne vrste krmnih
rastlin in pese kategorije semena, postopek uradnega potrjevanja semena, zahteve glede sortne in vrstne pristnosti in
čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena ter zahteve glede pakiranja in označevanja, druge
pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese ter
postopek izvedbe naknadne kontrole semena.
2. člen
(vrste krmnih rastlin in pese)
(1) Vrste krmnih rastlin in pese so:
a) Trave
Agrostis canina L.
Pasja šopulja
Agrostis capillaris L.
Lasasta šopulja
Agrostis stolonifera L.
Plazeča šopulja
Agrostis gigantea Roth
Orjaška šopulja
Alopecurus pratensis L.
Travniški lisičji rep
Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex. J. S. et K. B. Presl Visoka pahovka
Bromus catharticus Vahl
Čistilna stoklasa
Bromus sitchensis Trin.
Aljaška stoklasa
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Prstasti pesjak
Dactylis glomerata L.
Navadna pasja trava
Festuca arundinacea Schreber Trstikasta bilnica
Festuca ovina L.
Ovčja bilnica
Festuca pratensis Hudson
Travniška bilnica
Festuca rubra L.
Rdeča bilnica
Lolium multiflorum Lam.
Mnogocvetna (laška) ljuljka
(vključno z westerwoldsko ljuljko)
Lolium perenne L.
Trpežna (angleška) ljuljka
Lolium x boucheanum Kunth
Oldenburška (skrižana) ljuljka
Phalaris aquatica L.
Vodna čužka
Phleum bertolonii DC.
Bertolonijev mačji rep
Phleum pratense L.
Travniški mačji rep
Poa annua L.
Enoletna latovka
Poa nemoralis L.
Podlesna latovka
Poa palustris L.
Močvirska latovka
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta
66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, spremenjene z
Direktivami Sveta 69/63/EGS, 71/162/EGS, 72/274/EGS,
72/418/EGS, 73/438/EGS, 75/444/EGS, 78/55/EGS,
78/692/EGS, 78/1020/EGS, 79/692/EGS, 86/155/EGS,
88/332/EGS, 88/380/EGS, 96/72/ES, 98/95/ES, 98/96/ES
in 2001/64/ES in z Direktivami Komisije 78/386/EGS,
79/641/EGS, 80/754/EGS, 81/126/EGS, 82/287/EGS,
85/38/EGS, 87/120/EGS, 87/480/EGS, 89/100/EGS,
92/19/EGS in 96/18/ES ter določbe Direktive Sveta
2002/54/ES o trženju semena pese.
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Poa pratensis L.
Travniška latovka
Poa trivialis L.
Navadna latovka
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Rumenkasti ovsenec
X Festulolium Aschers. Et Graebn. Festulolium
b) Metuljnice
Hedysarum coronarium L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago x varia T. Martyn
Onobrychis viciifolia Scop.
Pisum sativum L. (partim)
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trigonella foenumgraecum L.
Vicia faba L. (partim)
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth
c) Druge vrste krmnih rastlin
Brassica napus
L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea
L. convar. acephala (DC.)
Alef. var. medullosa Thell.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Raphanus sativus
L. var. oleiformis Pers.

Medenica
Navadna nokota
Beli volčji bob
Modri volčji bob
Ozkolistni volčji bob
Hmeljna meteljka
Lucerna
Pisana meteljka
Navadna turška detelja
Krmni grah
Aleksandrijska detelja
Hibridna detelja
Inkarnatka
Črna detelja
Bela (plazeča) detelja
Perzijska (zasukanocvetna) detelja
Sabljasti triplat
Krmni bob
Panonska grašica
Navadna grašica
Kuštrava grašica
Podzemna koleraba
Krmni ohrovt
Facelija
Oljna redkev

d) Pesa
Beta vulgaris
Krmna pesa
L. ssp. vulgaris var. alba DC.
Beta vulgaris
Sladkorna pesa
L. ssp. vulgaris var. altissima Döll.
(2) Pri tujerodnih vrstah je treba pred začetkom trženja
opraviti presojo tveganja za naravo v skladu s predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela vzdrževalec sorte ali je
bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun in je
namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega
semena;
2. nedokončno potrjeno seme je pridelano oziroma
požeto seme katerekoli kategorije pridelano pod uradnim
nadzorom organa za potrjevanje in za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve navedene v prilogi 1
tega pravilnika;
3. pesa pomeni sladkorno ali krmno peso vrste Beta
vulgaris L;
4. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s
katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje
ugotavljajo ali semenski posevek krmnih rastlin ali pese izpolnjuje predpisane zahteve;
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5. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki
se nedvomno razlikuje od drugih sort po kateri koli lastnosti
(morfološki, fiziološki, citološki, kemični ali drugi) in pri razmnoževanju ohranja te lastnosti;
6. majhno ES A pakiranje je pakiranje mešanice semena, ki ni namenjeno pridelavi krmnih rastlin in neto masa ne
presega 2 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje semena in
drugi trdni dodatki;
7. majhno ES B pakiranje je pakiranje semena, ki vsebuje osnovno seme, certificirano seme ali trgovsko seme,
in mešanico semena kadar ne gre za majhno ES A pakiranje, katerih neto masa ne presega 10 kg. V neto maso
semena se ne štejejo granulirana fitofarmacevtska sredstva,
snovi za oblaganje semena in drugi trdni dodatki;
8. majhno ES pakiranje pese je pakiranje, ki vsebujejo
certificirano seme pese:
– enoklično ali obloženo seme: ne presega 100.000
klobčičev ali zrn ali čiste mase 2,5 kg, brez upoštevanja
granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje
semena in drugih trdnih dodatkov,
– seme, ki ni enoklično ali obloženo seme ne presega
čiste mase 10 kg, brez upoštevanja granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje semena in drugih trdnih dodatkov;
9. oznaka “Pravila in standardi ES“ pomeni, da seme
izpolnjuje predpisane zahteve za seme iz tega pravilnika.
4. člen
(kategorije semena)
(1) Seme posameznih vrst krmnih rastlin in pese (v
nadaljnjem besedilu: seme) se uradno potrdi in trži v naslednjih kategorijah:
a) predosnovno seme trav, metuljnic in drugih krmnih rastlin in pese, ki so navedene v 2. členu tega pravilnika:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena,
ki ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun,
– je namenjeno pridelavi osnovnega semena, ali na
zahtevo vzdrževalca, certificiranega semena 1. množitve ali
certificiranega semena 2. množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje, ki je pravna ali fizična oseba, ki
mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje);
b) osnovno seme:
1. požlahtnjenih sort je seme, ki ga:
– je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz predosnovnega semena,
– je namenjeno pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena
2. množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
2. domačih sort je seme, ki:
– je pridelano pod uradnim nadzorom iz semena domače sorte, ki je uradno priznana kot domača sorta na
enem ali več poljih, ki se nahajajo na jasno razmejenem
izvornem območju,
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– je namenjeno pridelavi certificiranega semena,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
c) certificirano seme je seme vseh vrst iz 2. člena
tega pravilnika, razen vrst iz rodov Lupinus spp., Pisum
sativum in Vicia spp., ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali
certificiranega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti lahko pridela
certificirano seme tudi iz predosnovega semena o čemer v
prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije “certificirano seme“ ali za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2
tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
d) certificirano seme 1. množitve je seme vrst iz
rodov Lupinus spp., Pisum sativum in Vicia spp., ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti lahko pridela
certificirano seme tudi iz predosnovega semena o čemer v
prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme 2. množitve oziroma za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 1. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
e) certificirano seme 2. množitve je seme vrst iz
rodov Lupinus spp., Pisum sativum in Vicia, ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali
certificiranega semena 1. množitve ali na zahtevo vzdrževalca iz predosnovnega semena in
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 2. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
f) trgovsko seme je seme vrst Vicia pannonica in
Onobrychis viciifolia, ki:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja in je
vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje.
5. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se uradno
potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede
kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena črne detelje
(Trifolium pratense L.), ki je namenjeno nadaljnji pridelavi
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certificiranega semena tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede
kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika. V teh
primerih mora dobavitelj zagotoviti 70% kalivost, ki jo navede v tržne namene na posebni etiketi, na kateri navede
svoje ime, naslov in številko partije semena.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije
osnovno seme, certificirano seme in trgovsko seme, da bi
lahko bilo seme takoj na razpolago kupcu, ne glede na to,
da uradni pregled za izpolnjevanje ustreznosti zahtevam,
določenim v prilogi 2 tega pravilnika, za kalivost še ni bil
zaključen. Etikete ali potrdila se izdajo le ob predložitvi začasnega poročila o analizi kakovosti semena in če sta navedena ime in naslov prvega prejemnika semena. Kalivost za
trženje se navede na posebni etiketi, ki nosi ime in naslov
dobavitelja ter številko partije semena.
(4) Pakiranje semena iz prvega odstavka tega člena
mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejanska kalivost semena,
– ime, naslov ali firmo, sedež dobavitelja in
– številka partije semena.
6. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev semena je dovoljena samo za tiste
sorte krmnih rastlin in pese, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in
so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja
postopek vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste. Za
druge sorte krmnih rastlin in pese mora dobavitelj semena
predhodno pridobiti dovoljenje Uprave Republike Slovenije
za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu:
uprava). Semena sort krmnih rastlin in pese, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se uradno potrdi le do količine,
določene s predpisom, ki ureja vrste kmetijskih rastlin.
(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje da se sme sorto
vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso
vpisane v sortni listi če dobavitelj izkaže, da bo pridelano
seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
7. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za
potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje.
Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in
na račun dobavitelja: ime, naslov ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina
in parcelna številka (katastrska številka) ter ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov,
ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je za
peso, oljno redkev in podzemno kolerabo 1. april, za vse
ostale krmne rastline pa 15. april.
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8. člen
(vrstenje predposevkov)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte krmnih rastlin in pese, če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila
posejana krmna rastlina enake vrste oziroma pesa. Na zemljišču ne sme biti samosevnih rastlin.
9. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst krmnih rastlin in
pese mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov
cvetnega prahu, da se prepreči neželeno opraševanje semenskega posevka.
(2) Semenski posevek samoprašnih vrst krmnih rastlin
in pese mora biti od drugih posevkov krmnih rastlin in pese
ločen z oviro ali prostorom, da se prepreči mešanja semena
med žetvijo.
(3) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov krmnih rastlin in pese so navedene v prilogi 1 tega
pravilnika.
10. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno
potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst
plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive
na upravi.
11. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabno vrednost semena mora biti v semenskih posevkih
zmanjšana na najmanjšo možno mero.
(2) Podrobnejše zahteve za zdravstveno stanje semena
so navedene v prilogi 2 tega pravilnika ter v metodah za
potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
(3) Poleg zahtev predpisanih s tem pravilnikom mora
seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
12. člen
(sortna pristnost in čistost)
(1) Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen
in sortno čist, semenski posevek samoprašnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko
seme mora biti zadosti vrstno pristno in vrstno čisto.
(2) Podrobnejše zahteve za sortno pristnost in čistost
so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika.
13. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz
7. člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka, ki mora biti v takem stanju in taki razvojni fazi,
da omogoča natančno presojo izpolnjevanja zahtev za semenski posevek.
(2) Pri vseh vrstah krmnih rastlin in pese, morata biti
opravljena najmanj dva pregleda vsakega semenskega posevka.
(3) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot na
katerih se opravlja pregled ter podrobnejši način opravljanja
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poljskih pregledov, je navedena v metodah, ki jih v okviru
metod za potrjevanje semenskega materiala določi uprava
in so dosegljive na upravi. Poleg navedenih metod se za
poljske preglede na zahtevo pridelovalca uporablja tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v
nadaljnjem besedilu: OECD sheme).

17. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi,
če na podlagi analiz iz prejšnjega člena ugotovi, da seme
glede kakovosti izpolnjuje zahteve določene v prilogi 2 tega
pravilnika.

14. člen
(potrjevanje nedokončno potrjenega semena)
(1) Seme krmnih rastlin in pese, ki je bilo pridelano
neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena 1. množitve, ki je bilo uradno potrjeno v drugi državi
članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je priznana
enakovrednost v skladu s predpisi Evropske unije in je bilo
požeto v drugi državi članici ali v tretji državi, organ za
potrjevanje uradno potrdi, če je bilo v državi članici Evropske unije ali v tretji državi predhodno uradno potrjeno kot
nedokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme
uradno potrdi v ustrezno kategorijo, če izpolnjuje zahteve iz
priloge 2 tega pravilnika.

18. člen
(semenska mešanica)
(1) Seme krmnih rastlin se lahko trži kot mešanica
semena različnih rodov, vrst ali sort ter lahko vsebujejo tudi
seme rastlin, ki niso krmne rastline določene s tem pravilnikom, če so sestavine pred mešanjem izpolnjevale zahteve
za trženje določene s tem pravilnikom.
(2) Semenske mešanice namenjene pridelavi krme:
– ne smejo biti sestavljene iz sort krmnih rastlin, ki niso
namenjene pridelavi krme,
– lahko vsebujejo seme sort žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum.
(3) Dobavitelj prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco semenskih mešanic na posebni prijavi, ki jo pridobi
pri upravi. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju,
– semenski mešanici: oznaki, sestavi vrst oziroma sort,
utežnem deležu v % posamezne sestavine,
– namenu uporabe semenske mešanice.

15. člen
(potrdilo o nedokončni potrditvi semena krmnih rastlin)
(1) Organ za potrjevanje po končanem zadnjem poljskem pregledu sestavi zapisnik.
(2) Če je s pregledi na polju ugotovljeno, da semenski
posevek izpolnjuje zahteve določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o
nedokončni potrditvi semena krmnih rastlin ali pese.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
16. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na
posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Največja dovoljena velikost partije semena, ki se
uradno potrdi in trži ter velikost vzorcev za analizo kakovosti
semena je navedena v prilogi 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo
kakovosti semena iz še ne pakirane in ne zaprte partije, ki jo
po odvzemu vzorca zapečati.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam zapakira, zapre in označi
seme z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje to dovoli v
skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedeni v predpisu, ki
ureja označevanje in zapiranje pod uradnim nadzorom. V
tem primeru, organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo kakovosti semena iz že zapakirane in zaprte partije semena.
(5) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop
do vsake enote pakiranja partije semena.
(6) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti
se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA).

19. člen
(potrjevanje semenske mešanice)
(1) Semenska mešanica se uradno potrdi, če organ za
potrjevanje po pregledu objektov za pripravo oziroma skladiščenje semenske mešanice, pregledu dokazil in zapisov, ki
jih vodi dobavitelj, ter po vzorčenju in testiranju vzorcev
sestavin ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje vse predpisane zahteve.
(2) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih
dejanjih iz prejšnjega odstavka.
20. člen
(uradne etikete in etikete dobavitelja)
(1) Seme, ki se trži mora biti označeno z uradnimi
etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za
partijo semena, ki izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane
zahteve.
(2) Uradne etikete so naslednjih barv:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme in certificirano
seme 1. množitve,
– rdeče barve za certificirano seme 2. množitve,
– rjave barve za trgovsko seme,
– zelene barve za mešanico semena,
– sive barve za nedokončno potrjeno seme.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je
110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se majhna ES A pakiranja in majhna ES B pakiranja semena
lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva
uradne etikete.
(5) Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(6) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena
tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj
podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
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(7) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene
zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ
za potrjevanje OECD etikete in OECD certifikat o sortni
pristnosti in čistosti.
(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradni etiketi in
na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
21. člen
(označevanje)
(1) Seme mora biti označeno tako, da ima na zunanji
strani pakiranja uradno etiketo iz prejšnjega člena. Če se
uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno
pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Za
označevanje se lahko uporablja samolepilne etikete, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek organ za potrjevanje
dovoli tiskanje podatkov, ki so predpisani za uradno etiketo,
z obstojnim tiskom neposredno na pakiranja. Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko natisa ter način tiskanja.
(3) Dobavitelj mora v pakiranja priložiti kartonček v
barvi uradne etikete, na katerem so navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke
priloge 4 tega pravilnika, če je uporabljena uradna etiketa z
luknjo za vrvico ali uradna etiketa iz materiala, ki ga je mogoče raztrgati.
(4) Seme krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjuje vseh s
tem pravilnikom predpisanih zahtev glede kakovosti in se
začasno trži na podlagi dovoljenja uprave, mora biti označeno z etiketo za ustrezno kategorijo semena in z napisom:
“Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
(5) Seme krmnih rastlin in pese, katerih sorta ni vpisana v sortno listo, mora biti označeno z etiketo rjave barve in
z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih
zahtev“.
(6) Majhna ES B pakiranja in majhna ESA pakiranja, ki
so pakirana v prozorno embalažo imajo lahko etiketo na
notranji strani, če jo je mogoče prebrati skozi paket. Barva
etikete mora ustrezati določbam prejšnjega člena.
22. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Seme mora biti pakirano tako, da je zagotovljena
izvirnost pakiranja. Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če
sistem zapiranja vključuje uradno etiketo ali pritrditev uradne
plombe in pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi pri tem
poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na
uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Majhna ES B pakiranja in majhna ES A pakiranja se
morajo zapirati tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da bi
poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na
etiketi ali na pakiranju.
(3) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi
semena je do konca naslednje setvene sezone.
(4) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka, organ za
potrjevanje opravi na zahtevo dobavitelja ponovno analizo
kakovosti semena in dodatno označi v skladu s prilogo 4
tega pravilnika, če semenski material še izpolnjuje predpisane zahteve.
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določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali
na etiketi dobavitelja dodana oznaka “Ekološko pridelano“.
24. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena krmnih rastlin
in pese na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja. Za vsako uvoženo partijo semena, ki je večja od 2 kg, vodi
uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
25. člen
(naknadna kontrola)
(1) Seme pridelano v Republiki Sloveniji se z naknadno
kontrolo v rastni dobi po odvzemu vzorcev preverja:
– vsi vzorci partij semena kategorije certificirano seme
1. množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in vsi vzorci
partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno
seme,
– delež vzorcev partij semena kategorije certificirano
seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih
rastlin, kategorije certificirano seme in certificirano seme
2. množitve.
(2) Delež vzorcev kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve iz druge alinee prejšnjega odstavka in certificirano seme 2. množitve v naknadni kontroli je
od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev semena
je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena krmnih rastlin in pese iz prejšnjega leta, kot je razvidno iz
tabele:
Delež vzorcev semena naknadne
kontrole v prejšnjem letu,
ki ne ustreza zahtevam tega pravilnika

Najmanjši delež preverjanj
v naknadni kontroli semena
v tekočem letu

manj od 0,5%
5%
0,5% – 3,0%
10%
več kot 3,0%
25%
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je naknadna kontrola obvezna za vse vzorce kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve in certificirano seme 2. množitve certificiranega semena, če je seme
pridelano v Republiki Sloveniji, v sortno listo pa je sorta
vpisana v drugi državi.
(4) Preverjajo se vsi vzorci žlahtniteljevega semena, na
tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne
pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje
ne potrdi semena pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(5) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo
metode, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IV. TRŽENJE
23. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora, poleg zahtev tega pravilnika, izpolnjevati tudi zahteve,

26. člen
(prehodne določbe)
(1) V prvi rastni dobi za pridelavo krmnih rastlin in pese,
po uveljavitvi tega pravilnika, je delež vzorcev semena iz drugega odstavka prejšnjega člena v naknadni kontroli 10%.
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(2) Seme, ki še ni bilo deklarirano do 1. decembra
2003 se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
27. člen
(trženje semena, deklariranega pred začetkom uporabe
tega pravilnika)
(1) Seme krmnih rastlin in pese, ki je bilo pridelano v
letu 2002 ali 2003 in deklarirano do 30. novembra 2003 v
skladu s pravilnikom o enotnih metodah strokovne kontrole
pridelovanja kmetijskega semena (Uradni list SRS, št.
36/74), pravilnikom o obveznem zdravstvenem pregledu
posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86) in pravilnikom o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Uradni list
SFRJ, št. 47/87, 60/87, 37/88, 55/88, 81/89, Uradni
list RS, št. 1/95-ZSta, 59/99- ZTZPUS in 111/00), se
lahko trži najpozneje do 30. junija 2004.
(2) Po tem datumu se lahko seme iz prejšnjega odstavka trži le, če ga je organ za potrjevanje ponovno uradno
označil v skladu s tem pravilnikom.
(3) Dobavitelj prijavi ponovno uradno označevanje v
skladu s 16. členom tega pravilnika. Odvzamejo se vzorci
semena v skladu s 16. členom in opravi se analiza kalivosti
semena v skladu s 17. členom tega pravilnika.
(4) Če organ za potrjevanje ugotovi, da seme izpolnjuje
zahteve za trženje predpisane s tem pravilnikom seme ponovno označi z uradnimi etiketami. Pri navedbi kategorije
semena se upošteva naslednja korelacijska tabela:
Kategorija semena, v katero je bil
potrjen semenski posevek v skladu
s pravilnikom o enotnih metodah
strokovne kontrole pridelovanja
kmetijskega semena

Kategorija semena po tem pravilniku

– elitno seme
– originalno seme

– osnovno seme
– certificirano seme; certificirano
seme 1. množitve
– certificirano seme 2. množitve

– seme I. sortne reprodukcije

(5) Seme krmnih rastlin in pese iz prvega odstavka tega
člena se lahko uporablja za nadaljnjo pridelavo semena, ob
upoštevanju korelacijske tabele iz prejšnjega odstavka.
28. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Seme sort krmnih rastlin in pese, iz tretjega odstavka 83. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 58/02), ki ne izpolnjujejo zahtev
za vpis v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja posto-
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pek vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste, se lahko
prideluje in trži v Republiki Sloveniji do 31. decembra 2004.
(2) Seme sort iz prejšnjega odstavka se lahko trži, če
ga je organ za potrjevanje uradno potrdil v postopku uradne
potrditve in zanj izdal etikete in potrdilo o uradni potrditvi v
skladu s petim odstavkom tega člena.
(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort iz prvega odstavka tega člena na podlagi
prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu s 7. členom tega
pravilnika.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort iz
prvega odstavka tega člena, če so izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve, razen zahteve glede sorte, in izda
uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(5) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka so rjave barve, označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na
uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, “Slovenija“,
– “Vrsta:“ slovensko in latinsko ime,
– “Sorta:“ ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– “Kategorija:“ predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
– “Številka partije:“,
– “Vzorčeno:“ MM/LL (mesec in leto),
– “Masa pakiranja:“ ali “Število semen:“,
– “Tretirano:“ ime fitofarmacevtskega sredstva,
– “Seme ne ustreza pravilom in standardom ES“,
– “Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije“.
29. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za krmne rastline
in peso preneha uporabljati pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega
materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št.
52/86).
30. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003, 14. člen
tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-08-158/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0046
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 1
ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK KRMNIH RASTLIN
1.1 Izolacija
A) Krmne rastline razen krmne pese
Semenski posevek krmnih rastlin iz rodu Brassica spp. in facelije (Phacelia tanacetifolia)
mora biti oddaljen od sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo
oprašitev najmanj:
- osnovno seme
400 metrov,
- certificirano seme
200 metrov.
Semenski posevek krmnih rastlin, razen krmnih rastlin iz rodu Brassica spp., krmnega graha
(Pisum sativum) in določenih sort travniške latovke (Poa pratensis) mora biti oddaljen od
sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- za seme namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, posevek do 2 ha
200 metrov,
- za seme namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, posevek večji od 2 ha 100 metrov,
- za seme namenjeno pridelavi krmnih rastlin, posevek do 2 ha
100 metrov,
- za seme namenjeno pridelavi krmnih rastlin, posevek večji od 2 ha
50 metrov.
Zgoraj navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če obstaja druga vrsta zaščite pred
nezaželenim opraševanjem.
B) Pesa
Semenski posevek krmne in sladkorne pese za pridelavo osnovnega semena mora biti od
katerih koli virov oprašitve rodu Beta oddaljen najmanj 1000 metrov.
Najmanjše razdalje od sosednjih virov oprašitve za pridelavo certificiranega semena krmne
pese so:
- od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta, ki spodaj ni vključena…….………1000 metrov,
- načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od
tetraploidnih virov oprašitve krmne pese………………………………………..600 metrov,
- načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od diploidnih virov oprašitve krmne
pese………………………………………………………………………….…...600 metrov,
- od virov oprašitve krmne pese, katerih ploidnost je neznana……………….…600 metrov,
- načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od diploidnih
virov oprašitve krmne pese……………………………………………………...300 metrov,
- načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od tetraploidnih virov oprašitve krmne
pese……………………………………………………………………………....300 metrov,
- med dvema posevkoma za pridelovanje semena krmne pese, na katerih ne uporabljajo
moške sterilnosti…………………………………………………………….…...300 metrov.
Najmanjše razdalje od sosednjih virov oprašitve za pridelavo certificiranega semena
sladkorne pese so:
- od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta, ki spodaj ni vključena………….…1000 metrov,
- načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od
tetraploidnih virov oprašitve sladkorne pese……………………………………….600 metrov,
- načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od diploidnih virov oprašitve sladkorne
pese……………………………………………………………………………..…..600 metrov,
- od virov oprašitve sladkorne pese, katerih ploidnost je neznana…………………600 metrov,
- načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od diploidnih
virov oprašitve sladkorne pese………………………………………………….…..300 metrov,
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- načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od tetraploidnih virov oprašitve
sladkorne pese……………………………………………………………………....300 metro,
- med dvema posevkoma za pridelovanje semena sladkorne pese, na katerih ne uporabljajo
moške sterilnosti……………………………………………………………….....300 metrov.
Zgoraj navedenih razdalj za krmno in sladkorno peso ni potrebno upoštevati, če je dovolj
zaščite pred katerim koli neželenim tujim opraševalcem. Med semenskimi posevki, za katere
se uporablja isti opraševalec izolacija ni potrebna.
Ploidnost tako semenskih kot opraševalnih komponent semenskega posevka se določi s
pomočjo skupnega seznama sort poljščin in s sortno listo RS. Če za katero koli sorto ta
podatek manjka, se šteje, da je ploidnost neznana in je najmanjša zahtevana razdalja za
izolacijo 600 m.
1.2 Sortna čistost
Največje dovoljeno število rastlin, razen pri rastlinah krmnega graha (Pisum sativum),
krmnega boba (Vicia faba), podzemne kolerabe (Brassica napus var. napobrassica), krmnega
ohrovta (Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa) in travniške latovke (Poa
pratensis), ki niso tipične rastline ne sme presegati:
- 1 rastline na 30 m2 v posevku namenjenem pridelavi osnovnega semena in
- 1 rastline na 10 m2 v posevku namenjenem pridelavi certificiranega semena.
Pri travniški latovki (Poa pratensis) število rastlin, ki ne ustrezajo sorti ne sme presegati:
- 1 rastline na 20 m2 v posevku namenjenem pridelavi osnovnega semena in
- 4 rastlin na 10 m2 v posevku namenjenem pridelavi certificiranega semena.
Pri sortah, ki so tudi uradno uvrščene med »sorte, ki se vegetativno razmnožujejo«, velja, da
sorta ustreza zgoraj omenjenim standardom za pridelavo certificiranega semena, če je število
rastlin, ki ne ustrezajo sorti, manjše od 6 na 10 m2.
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Priloga 2
ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA
1. Seme mora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto, seme samooplodnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko seme mora biti vrstno pristno in
vrstno čisto.
Minimalna sortna čistota semena:
- krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba), podzemne kolerabe (Brassica
napus var. napobrassica) in krmnega ohrovta (Brassica oleracea convar. acephala var.
medullosa) je za osnovno seme 99,7%.
- podzemne kolerabe (Brassica napus var. napobrassica) in krmnega ohrovta (Brassica
oleracea convar. acephala var. medullosa) je za certificirano seme 98%.
- krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba) je za certificirano seme
1. generacije in za certificirano seme 2. ali naslednjih generacij 98%.
- travniške latovke (Poa pratensis) apomiktične sorte je za osnovno seme 99,7%.
- travniške latovke (Poa pratensis) apomiktične sorte je za certificirano seme 98%.
2. Seme mora izpolnjevati navedene zahteve glede vsebnosti vlage, sortne čistosti, kalivosti,
tehnične čistote in prisotnosti semena drugih vrst rastlin.
2.1 Zahteve za kakovost semena trav
Trave
Največja
vsebnost
vlage v
semenu *a
Kategorija

Sortna
čistost
oziroma
vrstna
čistost
najmanj *b

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu
4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Kalivost
najmanj

Vrsta

(utežni %)

1

2

(utežni
%)

(utežni
%)

O: št. semen; C: utežni %

4

5

6

7

8

*1

75

90

0,3

20

75

90

2,0

75

90

75

O

14

Agrostis
canina

C

14

O

14

C

14

O

14

Orjaška
šopulja, bela
šopulja

(% od
čistega
semena)

Elytrigia
Posamezna repens (sin. Alopecurus
vrsta
Agropyron myosuroides
repens)

3

Pasja šopulja

Lasasta šopulja
Agrostis
capillaris

(števil. %)

Tehnična
čistota
semena Skupaj
najmanj druge
vrste
rastlin

C

14

Plazeča šopulja

O

14

Agrostis
stolonifera

C

14

*1

*1

*1

*1

*1

9

Avena fatua
A.
ludoviciana
A. sterilis
Cuscuta
spp.*c

Rumex sp.
(razen
Rumex
acetosella in
Rumex
maritimus)

(št. semen)

(št. seme)

10

11

12

1

1

0

1

1,0

0,3

0,3

0

2*4

0,3

20

1

1

0

1

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

2*4

80

90

0,3

20

1

1

0

1

80

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

2*4

75

90

0,3

20

1

1

0

1

75

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

2*4

Agrostis
gigantea
*1

*1

Druge
zahteve

13
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Travniški
lisičji rep
Alopecurus
pratensis
Visoka
pahovka
Arrhenatherum
elatius

O

14

C

14

O

14

C

14

O

14

C

14

Aljaška
stoklasa
Bromus
sitchensis

O

14

C

14

Prstasti pesjak
Cynodon
dactylon

O

14

C

14

Navadna pasja
trava
Dactylis
glomerata

O

14

C

14

Trstikasta
bilnica
Festuca
arundinacea

O

14

C

14

O

14

C

14

O

14

C

14

O

14

Čistilna
stoklasa
Bromus
catharticus

Ovčja bilnica
Festuca ovina
Travniška
bilnica
Festuca
pratensis
Rdeča bilnica
Festuca rubra
Mnogocvetna
(laška) ljuljka
(vključno z
westerwoldsko
ljuljko)
Lolium
multiflorum

C

14

O

14

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

70

75

0,3

20*3

5

5

0

2

70

75

2,5

1,0*2

0,3

0,3

0

5*4

75

90

0,3

20*3

5

5

0

2

75

90

3,0

1,0*2

0,5

0,3

0*8

5*4

75

97

0,4

20

5

5

0

5

75

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0*8

10*4

75

97

0,4

20

5

5

0

5

75

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0*8

10*4

70

90

0,3

20*3

1

1

0

1

70

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

2

80

90

0,3

20*3

5

5

0

2

80

90

1,5

1,0

0,3

0,3

0

5*4

80

95

0,3

20*3

5

5

0

2

80

95

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

75

85

0,3

20*3

5

5

0

2

75

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

5*4

80

95

0,3

20*3

5

5

0

2

80

95

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

75

90

0,3

20*3

5

5

0

2

75

90

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

75

96

0,3

20*3

5

5

0

2

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

80

96

0,3

20*3

5

5

0

2

80

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

75

96

0,3

20*3

5

5

0

2

75

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

80

96

20

1

1

0

2

80

96

1,0

0,3

0,3

0

5

75
C

14

O

14

C

14

Oldenburška
(skrižana)
ljuljka
Lolium x
boucheanum

O

14

C

14

Vodna čužka
Phalaris
aquatica

O

14

C

14

Trpežna
(angleška)
ljuljka
Lolium
perenne

*1
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*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

0,3
1,5
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Bertolonijev
mačji rep
Phleum
bertolonii
Travniški
mačji rep
Phleum
pratense

O

14

C

14

O

14

C

14

Enoletna
latovka
Poa annua

O

14

C

14

Podlesna
latovka
Poa nemoralis

O

14

*1

Št.
80

96

80

96

80

0,3
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20

1

1

0

2

1,5

1,0

0,3

0,3

0

5

96

0,3

20

1

1

0

2

80

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

5

75

85

0,3

20*7

1

1

0

1

75

85

2,0*6

1,0*6

0,3

0,3

0

5*4

75

85

0,3

20*7

1

1

0

1

75

85

2,0*6

1,0*6

0,3

0,3

0

2*4

75

85

0,3

20*7

1

1

0

1

75

85

2,0*6

1,0*6

0,3

0,3

0

2*4

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

C

14

Močvirska
latovka
Poa palustris

O

14

C

14

Travniška
latovka
Poa pratensis

O

14

99,7

75

85

0,3

20*7

1

1

0

1

C

14

98,0

75

85

2,0*6

1,0*6

0,3

0,3

0

2*4

Navadna
latovka
Poa trivialis

O

14

75

85

0,3

20*7

1

1

0

1

C

14

75

85

2,0*6

1,0*6

0,3

0,3

0

2*4

Rumenkasti
ovsenec
Trisetum
flavescens

O

14

70

75

0,3

20*5

1

1

0

1

70

75

3,0

1,0*2

0,3

0,3

0*9

2*4

75

96

0,3

20*3

5

5

0

2

75

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

5*4

Festulolium
X Festulolium

C

14

O

14

C

14

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage prekoračena
(*b) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1
(*c) določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, če ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni.
Izjemi sta bertolonijev mačji rep (Phleum bertolonii) in travniški mačji rep (Phleum pratense), kjer prisotnost enega
semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja nečistote, če drugi vzorec iste mase ne
vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.).
(1) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju
(2) najvišja vrednost ne velja za vrste iz družine Poaceae
(3) največja dovoljena prisotnost semena iz rodu latovk (Poa spp.) je do 80 semen latovke v predpisanem vzorcu
semena in se ne šteje kot nečistota
(4) določanje ni potrebno, če ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni
(5) največja dovoljena prisotnost do 20 semen latovke (Poa spp.), ki sodijo k vzorcu semena, se ne šteje kot nečistota
(6) največja dovoljena prisotnost od 0,8% mase semena drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.), se ne šteje kot nečistota
(7) ne velja za prisotnost drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.); največja dovoljena prisotnost drugih vrst iz rodu latovk
(Poa spp.), je 1 seme v 500 semenih
(8) največja skupna količina dveh semen Avena fatua ali A. ludoviciana ali A. sterilis v vzorcu predpisane mase ne
predstavlja nečistote, če drugi vzorec iste mase ne vsebuje semen teh vrst
(9) prisotnost enega semena Avena fatua ali A. ludoviciana ali A. sterilis v vzorcu predpisane mase ne predstavlja
nečistote, če drugi vzorec dvakratne predpisane mase ne vsebuje semen teh vrst
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme
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2.2 Zahteve za kakovost semena metuljnic
Metuljnice
Največja
vsebnost
vlage v
semenu *a
Vrsta

Kategorija

Sortna
čistost
oziroma
vrstna
čistost
najmanj *b

Tehnična
čistota
semena
najmanj

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu
določenem v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Skupaj
druge
vrste
rastlin

(utežni %) (števil. %) (utežni %) (utežni
%)

1

2

5

6

7

*6

95

0,3

20

0

0*1

2

95

2,5

1,0

0,3

0

5

95

0,3

20

0

0*1

3

95

1,8*5

1,0*5

0,3

0*1

10

98

0,3

20

0

0

2

98

0,5*4

0,3*4

0,3

0

5*10

98

*4

*4

0,3

0

12

C

12

Navadna
nokota
Lotus
corniculatus

O

12

Ozkolistni
volčji bob
Lupinus
luteus

C

12

O

16

C1

16

C2

16

O

16

C1

16

C2

16

O

16

C1

16

C2

16

Hmeljna
metelka
Medicago
lupulina

O

12

C

12

Lucerna
Medicago
sativa

O

12

C

12

Pisana
meteljka
Medicago x
varia

O

12

C

12

O

12

Navadna
turška detelja
Onobrychis
viciifolia

Krmni grah
Pisum
sativum

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

0,5

0,3

8

(št. semen)

4

O

Modri volčji
bob
Lupinus
angustifolius

O: št. semen;
C, T: utežni %

9

Največji
Kalivost
Rumex sp.
delež
najmanj
(razen Rumex
trdega
acetosella in
semena
Rumex
(% od
maritimus)
(% od
čistega
čistega
semena)
semena)

3

Medenica
Hedysarium
coronarium

Beli volčji
bob
Lupinus
albus

Posamezna
vrsta

Avena fatua
Melilotus A.
spp.
ludoviciana
A. sterilis
Cuscuta spp.

10

98

0,3

20

0

0

2

98

0,5*4

0,3*4

0,3

0

5*10

98

*4

*4

0,3

0

0,5

0,3

98

0,3

20

0

0

2

98

0,5*4

0,3*4

0,3

0

5*10

98

*4

*4

0,3

0

0,5

0,3

Kalivost

97

0,3

20

0

0*1

5

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

3

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

3

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

95

0,3

20

0

0

2

95

2,5

1,0

0,3

0

5

95

3,5

2,0

0,3

0

5

C

12

T

12

-N-

O

16

99,7

98

0,3

20

0

0

2

C1

16

99,0

98

0,5

0,3

0,3

0

5*10

C2

16

98,0

98

0,5

0,3

0,3

0

11

12

75

30

75

40

Druge
zahteve

13

*7

80

20
*8*9

*7

75

20
*8*9

*7

80

20
*8*9

80

20

80

40

80

40

75

20

80

N
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Aleksandrijska detelja
Trifolium
alexandrinu
m

O

12

C

12

Hibridna
detelja
Trifolium
hybridum

O
C

12

Inkarnatka
Trifolium
incarnatum

O

12

C

12

Črna detelja
Trifolium
pratense

O

12

C

12

O

12

Bela
(plazeča)
detelja
Trifolium
repens

C

12

12

Perzijska
(zasukanocv
etna) detelja
Trifolium
resupinatum

O

12

C

12

Sabljasti
triplat
Trigonella
foenumgraecum

O

12

Krmni bob
Vicia faba

Panonska
grašica
Vicia
pannonica

Navadna
grašica
Vicia sativa

Kuštrava
grašica
Vicia villosa

*6
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97

0,3

20

0

0*1

3

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

3

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

3

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

5

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

5

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

97

0,3

20

0

0*1

3

97

1,5

1,0

0,3

0*1

10

95

0,3

20

0

0*1

3

80

95

1,0

0,5

0,3

0*1

10

80

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

*6

12

O

16

99,7

98

0,3

20

0

0

2

C1

16

99,0

98

0,5

0,3

0,3

0

5*10

C2

16

98,0

98

0,5

0,3

0,3

0

O

16

98

0,3

20

0

0

2

98

1,0*4

0,5*4

0,3

0

5*10

98

1,0*4

0,5*4

0,3

0

97

2,0*4

1,5*4

0,3

0

5*10

98

0,3

20

0

0

2

98

1,0*4

0,5*4

0,3

0

5*10

98

1,0*4

0,5*4

0,3

0

98

0,3

20

0

0

2

98

1,0*4

0,5*4

0,3

0

5*10

98

1,0*4

0,5*4

0,3

0

16

C2

16

T

16

O

16

C1

16

C2

16

O

16

C1

16

C2

16

20

80

20

75

20

80

20

80

40

80

20

N

*6

C

C1

80

*6

*6

*6

-N*6

*6

*6

*6

*6

*6

85

5

85

20

85

20

85

20
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Opombe:
(*a) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage prekoračena
(*b) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1
(1) najvišja dovoljena prisotnost predenice (Cuscuta spp.) se določi v dvojnem vzorcu, določenem v stolpcu 4 v prilogi 3;
prisotnost enega semena (Cuscuta spp.) predenice v vzorcu predpisane mase ne predstavlja nečistote, če drugi vzorec
dvakratne predpisane mase ne vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.). Pri ostalih vrstah metuljnic pa določanje števila
semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, če ne obstaja dvom, da niso izpolnjeni pogoji iz stolpca 9.
(2) v ustreznem skladišču, ki je primerno za preprečevanje poškodb semena (hladno in zračno skladiščenje), je največja
dopustna vsebnost vlage do 20%
(3) v ustreznem skladišču, ki je primerno za preprečevanje poškodb semena (hladno in zračno skladiščenje), je največja
dopustna vsebnost vlage do 18%
(4) najvišja dovoljena prisotnost do 0,5 utežnih % semen belega volčjega boba (Lupinus albus), modrega volčjega boba
(Lupinus angustifolius L.), ozkolistnega volčjega boba (Lupinus luteus), krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba
(Vicia faba), panonske grašice (Vicia pannonica), navadne grašice (Vicia sativa) ali kuštrave grašice (Vicia villosa) niso
nečistote; pri trgovskem semenu panonske grašice (Vicia pannonica) velja najvišja vrednost do 6 utežnih % za prisotnost prej
omenjenih vrst.
(5) najvišja dovoljena prisotnost do 1,0 utežni % semena črne detelje (Trifolium pratense) se ne šteje kot nečistota
(6) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju
(7) pri osnovnem semenu volčjega boba (Lupinus spp.) ne sme biti presežen 1% prisotnosti semena grenkega volčjega boba
(8) prisotnost semen volčjega boba drugih barv ne sme presegati:
pri grenkem volčjem bobu 2%
pri volčjem bobu, razen grenkega volčjega boba 1%
(9) pri certificiranem semenu volčjega boba ne sme biti presežena prisotnost semena grenkega volčjega boba za več kot
2,5%
(10) določanje ni potrebno, če ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme
(C1) certificirano seme 1. množitve
(C2) certificirano seme 2. množitve
(T) trgovsko seme
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti

2.3 Zahteve za kakovost semena drugih krmnih rastlin
Druge vrste krmnih rastlin
Največja
vsebnost
vlage v
semenu *a
Kategorija
Vrsta

Sortna
čistost
oziroma
vrstna
Tehnična
čistost
najmanj *b čistota
semena
najmanj

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu
4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Kalivost Druge
najmanj zahteve

Skupaj
Posamezna
druge vrste
vrsta
rastlin

(utežni %) (števil. %)

(utežni %) (utežni %)

1

2

3

4

Podzemna
O
koleraba
Brassica
napus var.
napobrassica C

10

99,7

10

99,0

Krmni
ohrovt
Brassica
oleracea
convar.
acephala
var.
medullosa

O

10

99,7

C

10

99,0

Raphanus
raphanistrum

(utežni %)

Sinapis
Avena fatua
arvensis
A. ludoviciana
A. sterilis
Cuscuta spp.
(utežni
%)

5

6

7

8

9

98

0,3

20

-N-

98

1,0

0,5

98

0,3

98

1,0

(št. semen)

Rumex sp.
(razen
(% od
Rumex
acetosella in čistega
semena)
Rumex
maritimus)
(št. semen)

10

11

12

-N-

0

2

80

0,3

0,3

0*3

5

80

20

-N-

-N-

0

3

75

0,5

0,3

0,3

0*3

10

75

13
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Facelija
Phacelia
tanacetifolia
Oljna
redkev
Raphanus
sativus var.
oleiformis

O

13

*1

C

13

*1

O

10

*1

C

10

*1
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96

0,3

20

-N-

-N-

0

-N-

80

96

1,0

0,5

0,3

0,3

0*3*5

-N-

80

97

0,3

20

-N-

-N-

0

2

80

97

1,0

0,5

0,3

0,3

0*4

5

80

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage prekoračena
(*b) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1
(1) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju
(2) zahteve glede zdravstvenega stanja so določene v točki 3 priloge 2 tega pravilnika
(3) določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, če ne obstaja dvom, da niso izpolnjeni pogoji iz stolpca 10;
prisotnost enega semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja nečistote, če drugi vzorec
dvakratne predpisane mase ne vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.).
(4) določanje ni potrebno, če ne obstaja dvom, da pogoji iz stolpca 10 niso izpolnjeni
(5) največja skupna količina dveh semen Avena fatua ali A. ludoviciana ali A. sterilis v vzorcu predpisane mase ne
predstavlja nečistote, če drugi vzorec iste mase ne vsebuje semen teh vrst
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednost

2.4 Zahteve za kakovost semena krmne in sladkorne pese
Vrsta

Kategorija

Največja
vsebnost
vlage v
semenu *a

(utežni %)
1

2

3

Tehnična
čistota
semena
najmanj *b

(utežni %)
4

Največja
Neškodljive
vsebnost
primesi *c
semen drugih
vrst in
nevarnih
primesi

(utežni %)

(utežni %)

Kalivost

Minimalni
delež
normalnih
kalitev
klobčičev
(v %
vzkaljenih
klobčičev)

Minimalni delež Največja vsebnost
enokaličnih
treh ali več kličnih
klobčičev
klobčičev

Ostale zahteve

(v % vzkaljenih
klobčičev)
(v % vzkaljenih
klobčičev

5

6

7

8

9

0,3

1,0

73

58*1

5*1

0,3

0,5

73

58*1

5*1

10

Krmna pesa
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. alba
Večklično seme
sort z več kot
85% diploidov *3,
enoklično seme,
obloženo seme

O

15

97

C

15

97

O

15

97

0,3

1,0

68

-N-

-N-

C

15

97

0,3

0,5

68

-N-

-N-

*2

Drugo seme

Sladkorna pesa
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima
O

15

97

0,3

1,0

80

90

5

C

15

97

0,3

0,5

80

90

5

Enoklično seme

*2
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O

15

97

C

15

97

O

15

C

0,3

1,0

75

70

5

0,3

0,5

75

70

5

97

0,3

1,0

73

70*1

5*1

15

97

0,3

0,5

73

70*1

5*1

O

15

97

0,3

1,0

68

-N-

-N-

C

15

97

0,3

0,5

68

-N-

-N-

Obloženo seme

Večklično seme
sort z več kot
85% diploidov *3

Drugo seme

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage prekoračena
(*b) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1
(*c) seme krmne pese se ne sme uporabiti v »območjih brez rizomanije«, razen če odstotek neškodljivih primesi ne presega
0,5%
(1) velja za obloženo seme
(2) zahteve glede zdravstvenega stanja so določene v točki 3 priloge 2 tega pravilnika
(3) v primeru sort z odstotkom diploidov večjim od 85, naj vsaj 58% kalečih semenskih klobčičev da posamezne poganjke. V
primeru vseh ostalih semen, naj vsaj 63% kalečih semenskih klobčičev da posamezne poganjke. Odstotek semenskih
klobčičev, ki dajejo po tri ali več poganjkov, naj ne bo večji od pet, ob upoštevanju kalečih semenskih klobčičev.
'Enoklično seme' pomeni gensko enoklično seme.
'Obloženo seme' pomeni seme, namenjeno rabi v razdelilnih enotah, ki v skladu s prilogo 1 daje posamezne sadike.
Utežni odstotek drugih semen ne sme presegati 0,3 %.
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme

2.4.1 posebni pogoji za enoklično seme in obloženo seme:
(a) enoklično seme:
iz vsaj 90 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije ena rastlinica.
Odstotek semenskih klobčičev, ki razvijejo po tri ali več rastlinic, naj ne bo večji od pet,
upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
(b) obloženo seme sladkorne pese:
iz vsaj 70 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije ena rastlinica. Odstotek semenskih
klobčičev, ki razvijejo po tri ali več rastlinic, naj ne bo večji od pet, upoštevajoč vzkaljene
semenske klobčiče;
(c) obloženo seme krmne pese:
V primeru sort z odstotkom diploidov višjim od 85, naj vsaj 58 % vzkaljenih semenskih
klobčičev razvije eno rastlinico. V primeru vseh ostalih semen, naj vsaj 63 % vzkaljenih
semenskih klobčičev razvije eno rastlinico. Odstotek semenskih klobčičev, ki razvijejo po tri
ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %, upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
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3. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede zdravstvenega stanja
Predpisana
vrednost1

Vrsta / škodljivi organizem
1

Mejna vrednost2

3

4

Krmni grah (Pisum sativum)
O

3

10

C1, C2

5

15

Grahar (Bruchus pisorum) v 400 g semena

N

0

Narcisina ogorčica (Ditylenchus dipsaci) v 300
semenih

N

5

O

N

1

C1, C2

1

3

Bobar (Bruchus pisorum) v 400 g semena

N

0

Narcisina ogorčica (Ditylenchus dipsaci) v 300
semenih

N

5

20

N

Pegavost (ožig) (Ascochyta spp.)

Krmni bob (Vicia faba)
Bobov ožig (Ascochyta fabae)

Krmna pesa (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. alba)
Padavica sadik (Phoma betae, Fusarium spp.)

Sladkorna pesa (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima)
Padavica sadik (Phoma betae, Fusarium spp.)

20

N

Opombe:
(1) pri preseganju predpisane vrednosti je treba seme tretirati z ustreznim in učinkovitim
fitofarmacevtskim sredstvom
(2) pri preseganju mejne vrednosti trženje semena ni dovoljeno
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno,
ker ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
1. Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Največja velikost
partije semena

Velikost vzorca za
določanje števila primesi
v stolpcih od 7 do 12 v
preglednici iz priloge 2

(v kg)

Najmanjša
velikost
vzorca iz
posamezne
partije
(g)

2

3

4

Pasja šopulja
(Agrostis canina)

10.000

50

5

Orjaška šopulja
(Agrostis gigantea)

10.000

50

5

Plazeča šopulja
(Agrostis stolonifera)

10.000

50

5

Lasasta šopulja
(Agrostis capillaris)

10.000

50

5

Travniški lisičji rep
(Alopecurus pratensis)

10.000

100

30

Visoka pahovka
(Arrhenatherum elatius)

10.000

200

80

Čistilna stoklasa
(Bromus catharticus)

10.000

200

200

Aljaška stoklasa
(Bromus sitchensis)

10.000

200

200

Prstasti pesjak
(Cynodon dactylon)

10.000

50

5

Navadna pasja trava
(Dactylis glomerata)

10.000

100

30

Trstikasta bilnica
(Festuca arundinacea)

10.000

100

50

Ovčja bilnica
(Festuca ovina)

10.000

100

30

Travniška bilnica
(Festuca pratensis)

10.000

100

50

Rdeča bilnica
(Festuca rubra)

10.000

100

30

Mnogocvetna ljuljka
(Lolium multiflorum)

10.000

200

60

Trpežna (angleška) ljuljka
(Lolium perenne)

10.000

200

60

Oldenburška (skrižana) ljuljka
(Lolium x boucheanum)

10.000

200

60

Vodna čužka (Phalaris aquatica)

10.000

100

50

Vrsta

1

(g)

TRAVE
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Bertolonijev mačji rep
(Phleum bertolonii)

10.000

50

10

Travniški mačji rep
(Phleum pratense)

10.000

50

10

Enoletna latovka
(Poa annua)

10.000

50

10

Podlesna latovka
(Poa nemoralis)

10.000

50

5

Močvirska latovka
(Poa palustris)

10.000

50

5

Travniška latovka
(Poa pratensis)

10.000

50

5

Navadna latovka
(Poa trivialis)

10.000

50

5

Rumenkasti ovsenec
(Trisetum flavescens)

10.000

50

5

Festulolium
(X Festulolium)

10.000

200

60

- plod

10.000

1000

300

- seme

10.000

400

120

Navadna nokota
(Lotus corniculatus)

10.000

200

30

Beli volčji bob (Lupinus albus)

25.000

1.000

1.000

Modri volčji bob (Lupinus
augustifolius)

25.000

1.000

1.000

Ozkolistni volčji bob
(Lupinus luteus)

25.000

1.000

1.000

Hmeljna meteljka
(Medicago lupulina)

10.000

300

50

Lucerna
(Medicago sativa)

10.000

300

50

Pisana meteljka
(Medicago x varia)

10.000

300

50

Navadna turška detelja
(Onobrychis viciifolia)

10.000

- plod

10.000

600

600

- seme

10.000

400

400

Krmni grah
(Pisum sativum)

25.000

1.000

1.000

Aleksandrijska detelja
(Trifolium alexandrinum)

10.000

400

60

Hibridna detelja
(Trifolium hybridum)

10.000

200

20

METULJNICE
Medenica (Hedysarum
coronarium)
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Inkarnatka
(Trifolium incarnatum)

10.000

500

80

Črna detelja
(Trifolium pratense)

10.000

300

50

Bela (plazeča) detelja
(Trifolium repens)

10.000

200

20

Perzijska (zasukanocvetna) detelja
(Trifolium resupinatum)

10.000

200

20

Sabljasti triplat (Trigonella
foenumgraecum)

10.000

500

450

Krmni bob
(Vicia faba)

25.000

1.000

1.000

Panonska grašica
(Vicia pannonica)

20.000

1.000

1.000

Navadna grašica
(Vicia sativa)

25.000

1.000

1.000

Kuštrava grašica
(Vicia villosa)

20.000

1.000

1.000

DRUGE VRSTE KRMNIH RASTLIN
Podzemna koleraba
(Brassica napus var. napobrassica)

10.000

200

100

Krmni ohrovt
(Brassica oleracea convar.
acephala var. medullosa)

10.000

300

100

Facelija
(Phacelia tanacetifolia)

10.000

300

40

Oljna redkev
(Raphanus sativus var. oleiformis)

10.000

300

300

Krmna pesa
(Beta vulgaris ssp. vulgaris var.
alba)

20.000

600

-

Sladkorna pesa
(Beta vulgaris ssp. vulgaris var.
altissima Döll.)

20.000

600

-

PESA

Največja velikost partije semena ne sme biti presežena za več kot 5 %.
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke:
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« Predosnovno seme z navedbo števila množitev do kategorije certificirano seme oziroma
kategorije certificirano seme 1. množitve,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Pravila in standardi ES«.
2. Etikete za osnovno in certificirano seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni namenjeno pridelavi krmnih
rastlin«.
Pri semenu pese mora biti na etiketi navedeno:
- za enoklično seme: »enoklično«,
- za obloženo seme: »obloženo«.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni »Ponovno vzorčeno«.
Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi
trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.
3. Etikete za trgovsko seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta1:« slovensko in latinsko ime,
- »TRGOVSKO SEME«,
- »Regija pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
1
Pri volčjem bobu mora biti navedeno tudi ali gre za grenki ali sladki volčji bob
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni »Ponovno vzorčeno«.
Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
4. Etikete za semenske mešanice vsebujejo naslednje podatke:
- »Mešanica semena za …(namen uporabe)«,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,

Stran

13192 / Št. 91 / 19. 9. 2003

Uradni list Republike Slovenije

- Utežni delež vsake sestavine mešanica semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba oznake mešanice iz
evidence semenskih mešanic,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Kadar je bilo seme vsake sestavine ponovno analizirano se številki partije doda oznaka ‚P’ kar pomeni ‚Ponovno
vzorčeno’. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na
uradno etiketo.
5. Etikete za majhna pakiranja semena in majhna pakiranja semenskih mešanic
5.1 Etikete za majhna ES B pakiranja osnovnega ali certificiranega semena vsebujejo naslednje podatke:
- »Majhno ES B pakiranje«,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
- Serijska številka etikete,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni namenjeno pridelavi krmnih
rastlin«.
5.2 Etikete za majhna ES B pakiranja trgovskega semena vsebujejo naslednje podatke:
- »Majhno ES B pakiranje«,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
- Serijska številka etikete,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »TRGOVSKO SEME«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
5.3 Etikete za majhna pakiranja semenskih mešanic
5.3.1
Etikete za majhna ES A pakiranja, vsebujejo naslednje podatke:
- »Majhno ES A pakiranje«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
- »Slovenija«,
- »Mešanica semena za …(namen uporabe)«,
- Utežni delež vsake sestavine mešanica semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba oznake mešanice iz
evidence semenskih mešanic,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
5.3.2
Etikete za majhna ES B pakiranja, vsebujejo naslednje podatke:
- »Majhno ES B pakiranje«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- Serijska številka etikete,
- »Mešanica semena za …(namen uporabe)«,
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- Utežni delež vsake sestavine mešanica semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba oznake mešanice iz
evidence semenskih mešanic,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni namenjeno pridelavi krmnih
rastlin«.
5.4 Etikete za majhna ES pakiranja semena pese vsebujejo naslednje podatke:
- »Majhno ES pakiranje«,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številk,
- Serijska številka etikete,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Pri semenu pese mora biti na etiketi navedeno:
- za enoklično seme: »enoklično«,
- za obloženo seme: »obloženo«.
6. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za ne dokončno potrjeno seme, požeto v drugi
državi:
6.1 Etikete za ne dokončno uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka parcele ali partije:«,
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »NE DOKONČNO POTRJENO SEME«.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni »Ponovno vzorčeno«.
Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
6.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje podatke:
- Organ ki je izdal potrdilo - organ za potrjevanje,
- Vrsta: slovensko in latinsko ime,
- Sorta: ime sorte,
- Kategorija,
- Številka partije uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka in ime države ali držav, ki so potrdile
seme,
- Številka parcele ali številka partije,
- Površina semenskega posevka na katerega se nanaša potrdilo,
- Količina požetega semena in število pakiranj,
- Število generacij ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre za certificirano seme,
- Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjuje vse predpisane zahteve za potrditev
semenskega posevka in kadar je to mogoče rezultati predhodnih analiz semena.
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Pravilnik o trženju semena žit

Na podlagi osmega in devetega odstavka 10. člena,
drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 14. člena,
petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena,
dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23.
člena in petega odstavka 36. člena zakona o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju semena žit*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje za posamezne vrste žit kategorije semena, postopek uradnega potrjevanja semena, zahteve glede sortne in vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega
stanja in drugih meril kakovosti semena ter zahteve glede
pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom žit in postopek izvedbe naknadne kontrole semena.
2. člen
(vrste žit)
Vrste žit so:
Avena sativa L.
Fagopyrum esculentum
(Moench)
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris canariensis L.
Secale cereale L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum sudanense (Piper)
Stapf
Sorghum bicolor (L.)
Moench. X Sorghum
sudanense Stapf.
X Triticosecale Wittm.
Triticum aestivum L. emend.
Fiori et Paol.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Zea mays L. (partim)

Navadni oves
Navadna ajda
Navadni ječmen
Riž
Navadno proso
Kanarska čužka
Rž
Navadni sirek
Sudanski sirek
Križanec navadnega in
sudanskega sirka
Tritikala
Navadna pšenica
Trda pšenica
Sevka (pira)
Koruza (razen pokovke in
sladke koruze)

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela vzdrževalec sorte ali je
bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun in je
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta
66/402/EGS o trženju semena žit, spremenjene z Direktivami
Sveta 69/60/EGS, 71/162/EGS, 72/274/EGS, 72/418/EGS,
73/438/EGS, 75/444/EGS, 78/55/EGS, 78/692/EGS,
78/1020/EGS, 79/692/EGS, 86/155/EGS, 88/332/EGS,
88/380/EGS,
96/72/ES,
98/95/ES,
98/96/ES
in
2001/64/ES ter z Direktivami Komisije 78/387/EGS,
79/641/EGS, 81/126/EGS, 86/320/EGS, 87/120/EGS,
88/506/EGS, 89/2/EGS, 90/623/EGS, 93/2/EGS, 95/6/ES,
1999/8/ES in 1999/54/ES.
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namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega
semena;
2. ne dokončno potrjeno seme je pridelano oziroma
požeto seme katere koli kategorije, pridelano pod uradnim
nadzorom organa za potrjevanje in za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve navedene v prilogi 1
tega pravilnika;
3. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s
katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje
ugotavljajo ali semenski posevek žit izpolnjuje predpisane
zahteve;
4. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki
se nedvomno razlikuje od drugih sort po kateri koli lastnosti
(morfološki, fiziološki, citološki, kemični ali drugi) in pri razmnoževanju ohranja te lastnosti;
5. sintetična sorta je tujeprašna sorta, priznana zaradi
posebnih elementov. Ni homozigotna, je pa v genetskem
ravnotežju. Število generacij certificiranega semena je omejeno;
6. sestavljena sorta je prva generacija semena, pridelana z naključno oplodnjo večjega števila poznanih starševskih komponent;
7. starševska komponenta je najmanjša enota, ki jo
žlahtnitelj uporablja za vzdrževanje svoje sorte in iz katere je
skozi eno ali več generacij pridelano vse seme te sorte;
8. samooplodna linija je dovolj razločljiva, izenačena in
nespremenljiva linija, pridobljena z umetno samooplodnjo
združeno z odbiro v več zaporednih generacijah ali z enakovrednimi metodami;
9. hibridna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki jih
je mogoče nedvomno razlikovati po kateri koli lastnosti (morfološki, fiziološki, citološki, kemični ali drugi) in za katero je
vzdrževalec podrobno navedel formulo hibridizacije. Hibridne sorte so:
– dvolinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja
dveh samooplodnih linij,
– štirilinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja
dveh dvolinijskih hibridov,
– trilinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja med
somooplodno linijo in dvolinijskim hibridom,
– top cross hibrid je neposredno potomstvo križanja
med samooplodno linijo ali dvolinijskim hibridom in med
tujeprašno sorto,
– znotrajsortni hibrid je neposredno potomstvo križanja med rastlinami, pridelanimi iz osnovnega semena dveh
tujeprašnih sort;
10. sterilnost je stopnja moške sterilnosti ženske starševske komponente;
11. hibridnost je delež hibridnosti v semenu vključno s
hibridi prve generacije (F1), ki ne pripadajo hibridni sorti,
razen semena iz samooplodnje in semena drugih sort;
12. sredstva za kemično hibridizacijo (v nadaljnjem besedilu: CHA) so kemikalije, ki ob uporabi v določeni fazi
razvoja rastlin ženske starševske komponente povzroči prenehanje nastajanja cvetnega prahu ali mu odvzame zmožnost oploditve in napravi ženske rastline sterilne;
13. citoplazmatska moška sterilnost (v nadaljnjem besedilu: CMS) je moška sterilnost ženske starševske komponente hibridnih sort, ki je lahko nadzorovana genetsko ali
citoplazmatsko;
14. majhno pakiranje je pakiranje semena žita kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve, certificirano seme 2. množitve, trgovsko seme in mešanice semena žit, namenjeno trženju na območju Republike
Slovenije, do največje skupne mase pakiranja 15 kg, pri
koruzi do največ 2 kg, pri navadnem in sudanskem sirku ter
njunem križancu do 1 kg;
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15. oznaka “Pravila in standardi ES“ pomeni, da seme
izpolnjuje predpisane zahteve za seme iz tega pravilnika.
4. člen
(kategorije semena)
Seme posameznih vrst žit (v nadaljnjem besedilu: seme) se uradno potrdi in trži v naslednjih kategorijah:
a) predosnovno seme navadnega ovsa, navadne ajde, navadnega ječmena, navadnega prosa, rži, riža, kanarske čužke, navadnega sirka, sudanskega sirka, križanca
navadnega in sudanskega sirka, tritikale, navadne pšenice,
trde pšenice, sevke in koruze:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena,
ki ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun,
– je namenjeno pridelavi osnovnega semena, ali je na
zahtevo vzdrževalca sorte namenjeno pridelavi certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena 2.
množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2, ki sta
sestavni del tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje, ki je pravna ali fizična oseba, ki
mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje);
b) osnovno seme sort, razen hibridov navadnega ovsa, navadnega ječmena, riža, kanarske čužke, rži, tritikale,
navadne pšenice, trde pšenice in sevke:
– je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz predosnovnega semena,
– je namenjeno pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena 2.
množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
c) osnovno seme hibridnih sort navadnega ovsa, navadnega ječmena, riža, rži, navadne pšenice, trde pšenice,
sevke, tritikale in samoprašne sorte tritikale:
– je namenjeno pridelavi hibridnih sort,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
d) osnovno seme koruze in sirka, vključno s križanci
je lahko:
1. osnovno seme tujeprašnih sort:
– je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun,
– je namenjeno pridelavi semena te sorte kategorije
certificirano seme (“top cross“ hibrid ali znotrajsortni hibrid),
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika in
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
2. osnovno seme samooplodnih linij:
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
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– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
3. osnovno seme dvolinijskih hibridov:
– je namenjeno pridelavi štirilinijskih hibridov, trilinijskih hibridov ali “top cross“ hibridov,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega
pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
e) certificirano seme kanarske čužke, rži, navadnega sirka, sudanskega sirka, križanca navadnega in sudanskega sirka, koruze, hibridnih sort naslednjih žit (navadnega
ovsa, navadnega ječmena, navadne pšenice, trde pšenice,
sevke) in samoprašne tritikale:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme tudi iz predosnovega semena o čemer v
prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2
tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
f) certificirano seme 1. množitve navadnega ovsa,
navadne ajde, navadnega ječmena, navadnega prosa, riža,
tritikale, navadne pšenice, trde pšenice in sevke:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme 1. množitve tudi iz predosnovega semena
o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za
potrjevanje,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme 2. množitve oziroma za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 1. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
g) certificirano seme 2. množitve navadnega ovsa,
navadne ajde, navadnega ječmena, navadnega prosa, riža,
tritikale, navadne pšenice, trde pšenice in sevke:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali
certificiranega semena 1. množitve,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti, lahko pridela
certificirano seme 2. množitve tudi iz predosnovega semena o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ
za potrjevanje,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 2. množitve, ki so navedene v
prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
h) trgovsko seme navadne ajde in navadnega prosa:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja in je
vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje.
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5. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se uradno
potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede
kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se uradno
potrdi in dovoli trženje semena kategorije osnovno seme,
certificirano seme in trgovsko seme, da bi lahko bilo seme
takoj na razpolago kupcu, ne glede na to, da uradni pregled
za izpolnjevanje ustreznosti zahtevam, določenim v prilogi 2
tega pravilnika, za kalivost še ni bil zaključen. Etikete ali
potrdila se izdajo le ob predložitvi začasnega poročila o
analizi kakovosti semena in če sta navedena ime in naslov
prvega prejemnika semena. Kalivost za trženje se navede
na posebni etiketi, ki nosi ime in naslov dobavitelja ter številko partije semena.
(3) Pakiranje semena iz prvega odstavka tega člena
mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejanska kalivost semena,
– ime, naslov ali firmo, sedež dobavitelja in
– številka partije semena.
6. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev semena je dovoljena samo za tiste
sorte žit, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in so vpisane v
sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa
sort v sortno listo in vodenje sortne liste. Za druge sorte žit
mora dobavitelj semena predhodno pridobiti dovoljenje
Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Semena sort žit, ki so
v postopku vpisa v sortno listo, se uradno potrdi le do
količine, določene s predpisom, ki ureja vrste kmetijskih
rastlin.
(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje, da se sme sorto
vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso
vpisane v sortni listi, če dobavitelj izkaže, da bo pridelano
seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
7. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za
potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje.
Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in
na račun dobavitelja: ime, naslov ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina
in parcelna številka (katastrska številka) ter ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov,
ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je najpozneje do 31. marca za ozimna žita, najpozneje do 15. aprila
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za jara žita, najpozneje do 15. maja za koruzo in sirek in
najpozneje do 15. julija za navadno ajdo in navadno proso.
8. člen
(vrstenje predposevkov)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte žit, če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bilo posejano žito enake
vrste. Navedena določba ne velja za koruzo in sirek.
9. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst žit mora biti
oddaljen od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu,
da se prepreči neželeno opraševanje semenskega posevka.
(2) Semenski posevek samoprašnih vrst žit mora biti
od drugih posevkov žit ločen z oviro ali prostorom, da se
prepreči mešanja semena med žetvijo.
(3) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov žit so navedene v prilogi 1 tega pravilnika.
10. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno
potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst
plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive
na upravi.
11. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabno vrednost semena, mora biti v semenskih posevkih
zmanjšana na najmanjšo možno mero.
(2) Podrobnejše zahteve za zdravstveno stanje semena
so navedene v prilogi 2 tega pravilnika ter v metodah za
potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
(3) Poleg zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, mora
seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
12. člen
(sortna pristnost in čistost)
(1) Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen
in sortno čist, semenski posevek samoprašnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko
seme mora biti zadosti vrstno pristno in vrstno čisto.
(2) Podrobnejše zahteve za sortno pristnost in čistost
so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika.
(3) Pri semenu hibridnih sort se sortna pristnost in
čistost nanaša tudi na lastnosti starševskih komponent,
vključno z moško sterilnostjo in obnovo fertilnosti.
13. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz
7. člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka, ki mora biti v takem stanju in taki razvojni fazi,
da omogoča natančno presojo.
(2) Pri vseh vrstah žit, morata biti opravljena najmanj
dva pregleda vsakega semenskega posevka, od katerih se
mora najmanj eden opraviti v času po klasenju rastlin.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se pri koruzi in sirku:
– pri posevkih, namenjenih pridelavi osnovnega semena samooplodnih linij, opravita najmanj dva pregleda. Prvi
pregled se opravi pred cvetenjem, drugi pa med cvetenjem,
– pri posevkih, namenjenih pridelavi osnovnega semena hibridov, opravijo najmanj trije pregledi. Prvi pregled se
opravi pred cvetenjem, ko se preveri izolacijo in zapleveljenost. Drugi in tretji pregled se opravita na začetku in na
koncu cvetenja, preverja se moška sterilnost in zapleveljenost,
– pri posevkih, namenjenih pridelavi certificiranega semena tujeprašne sorte, opravi najmanj en pregled,
– pri posevkih, namenjenih pridelavi certificiranega semena hibridnih sort, opravijo najmanj trije pregledi v času,
ko je svila ženske starševske komponente sposobna oploditve,
– kadar sledi semenski posevek koruzi ali sirku v tekočem ali prejšnjem letu, opravi najmanj en posebni pregled, v
katerem se ugotavlja prisotnost samosevnih rastlin.
(4) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot, na
katerih se opravlja pregled, ter podrobnejši način opravljanja poljskih pregledov so navedeni v metodah, ki jih v okviru
metod za potrjevanje semenskega materiala določi in so
dosegljive na upravi. Poleg navedenih metod se za poljske
preglede na zahtevo pridelovalca uporablja tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
14. člen
(potrjevanje ne dokončno potrjenega semena)
(1) Seme žit, ki je bilo pridelano neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena 1. množitve, ki je
bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske unije ali v tretji
državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi
Evropske unije in je bilo požeto v drugi državi članici ali v
tretji državi, organ za potrjevanje uradno potrdi, če je bilo v
državi članici Evropske unije ali v tretji državi predhodno
uradno potrjeno kot ne dokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme
uradno potrdi v ustrezno kategorijo, če izpolnjuje zahteve iz
priloge 2 tega pravilnika.
15. člen
(potrdilo o ne dokončni potrditvi semena žit)
(1) Organ za potrjevanje po končanem zadnjem poljskem pregledu sestavi zapisnik.
(2) Če je s pregledi na polju ugotovljeno, da semenski
posevek izpolnjuje zahteve določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o ne
dokončni potrditvi semena žit.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
16. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na
posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena žit,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Največja dovoljena velikost partije semena, ki se
uradno potrdi in trži, ter velikost vzorcev za analizo kakovosti
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semena sta navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo
kakovosti semena iz še ne pakirane in ne zaprte partije, ki jo
po odvzemu vzorca zapečati.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam zapakira, zapre in označi
seme z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje to dovoli v
skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedeni v predpisu, ki
ureja označevanje in zapiranje pod uradnim nadzorom. V
tem primeru organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo
kakovosti semena iz že zapakirane in zaprte partije semena.
(5) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop
do vsake enote pakiranja partije semena.
(6) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti
se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA).
17. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi,
če na podlagi analiz iz prejšnjega člena ugotovi, da seme
glede kakovosti izpolnjuje zahteve, določene v prilogi 2 tega
pravilnika.
18. člen
(semenska mešanica)
(1) Seme žit se lahko trži kot mešanica semena različnih sort ali kot mešanica semena različnih vrst žit. Vsaka
sestavina mešanice mora izpolnjevati zahteve za trženje,
določene s tem pravilnikom.
(2) Uprava na zahtevo dobavitelja vpiše semensko mešanico žita v evidenco semenskih mešanic. V zahtevi, ki jo
pridobi na upravi navede zlasti:
– podatke o dobavitelju,
– podatke o semenski mešanici: oznako, sestavo vrst
oziroma sort, utežni delež v% posamezne sestavine,
– namenu uporabe semenske mešanice.
19. člen
(uradne etikete in etikete dobavitelja)
(1) Seme, ki se trži, mora biti označeno z uradnimi
etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za
partijo semena, ki izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane
zahteve.
(2) Uradne etikete so naslednjih barv:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme in certificirano
seme 1. množitve,
– rdeče barve za certificirano seme 2. množitve,
– rjave barve za trgovsko seme,
– zelene barve za mešanico semena,
– sive barve za ne dokončno potrjeno seme.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je
110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se majhna pakiranja semena lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo
semena je enaka kot barva uradne etikete.
(5) Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(6) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena
tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj
podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
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(7) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene
zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ
za potrjevanje OECD etikete in OECD certifikat o sortni
pristnosti in čistosti.
(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradni etiketi in
na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
20. člen
(označevanje)
(1) Seme mora biti označeno tako, da ima na zunanji
strani pakiranja uradno etiketo iz prejšnjega člena. Če se
uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno
pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Za
označevanje se lahko uporablja samolepilne etikete, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava
ni možna brez vidne poškodbe etikete ali embalaže.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek organ za potrjevanje
dovoli tiskanje podatkov, ki so predpisani za uradno etiketo,
z obstojnim tiskom neposredno na pakiranja. Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko natisa ter način tiskanja.
(3) Dobavitelj mora v pakiranja priložiti kartonček v
barvi uradne etikete, na katerem so navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke
priloge 4 tega pravilnika, če je uporabljena uradna etiketa z
luknjo za vrvico ali uradna etiketa iz materiala, ki ga je mogoče raztrgati.
(4) Seme žit, ki ne izpolnjuje vseh s tem pravilnikom
predpisanih zahtev glede kakovosti in se začasno trži na
podlagi dovoljenja uprave, mora biti označeno z etiketo za
ustrezno kategorijo semena in z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
(5) Seme žit, katerih sorta ni vpisana v sortno listo in se
začasno trži na podlagi dovoljenja uprave, mora biti označeno z etiketo rjave barve in z napisom: “Kategorija semena
ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
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23. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena žit na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja. Za vsako uvoženo partijo semena, ki je večja od 2 kg, vodi uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
24. člen
(naknadna kontrola)
(1) Seme, pridelano v Republiki Sloveniji, se z naknadno kontrolo v rastni dobi po odvzemu vzorcev preverja:
– vsi vzorci partij semena kategorije certificirano seme
1. množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in vsi vzorci
partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno
seme,
– delež vzorcev partij semena kategorije certificirano
seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih
rastlin, kategorije certificirano seme in certificirano seme
2. množitve.
(2) Delež vzorcev kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve iz druge alinee prejšnjega odstavka in certificirano seme 2. množitve v naknadni kontroli je
od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev semena
je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena žit iz prejšnjega leta, kot je razvidno iz tabele:
Delež vzorcev semena naknadne
kontrole v prejšnjem letu,
ki ne ustreza zahtevam tega pravilnika

Najmanjši delež preverjanj
v naknadni kontroli semena
v tekočem letu

21. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Seme mora biti pakirano tako, da je zagotovljena
izvirnost pakiranja. Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če
sistem zapiranja vključuje uradno etiketo ali pritrditev uradne
plombe in pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi pri tem
poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na
uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Majhna pakiranja se morajo zapirati tako, da jih ni
mogoče odpreti, ne da bi poškodovali sistem zapiranja ali
pustili sledi poškodb na etiketi ali na pakiranju.
(3) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi
semena je do konca naslednje setvene sezone.
(4) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka, organ za
potrjevanje opravi na zahtevo dobavitelja ponovno analizo
kakovosti semena in dodatno označi v skladu s prilogo 4
tega pravilnika, če semenski material še izpolnjuje predpisane zahteve.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je naknadna kontrola obvezna za vse vzorce kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve in certificirano seme 2. množitve certificiranega semena, če je seme
pridelano v Republiki Sloveniji, v sortno listo pa je sorta
vpisana v drugi državi.
(4) Preverjajo se vsi vzorci žlahtniteljevega semena, na
tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne
pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje
ne potrdi semena, pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(5) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo
metode, ki jih določi in so dosegljive na upravi.

IV. TRŽENJE

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora
poleg zahtev tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin.
(2) Semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali
na etiketi dobavitelja dodana oznaka “Ekološko pridelano“.

25. člen
(prehodne določbe)
(1) V prvi rastni dobi za pridelavo žita po uveljavitvi tega
pravilnika je delež vzorcev semena iz drugega odstavka
prejšnjega člena v naknadni kontroli 10%.
(2) Seme, ki še ni bilo deklarirano do 1. decembra
2003, se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.

manj od 0,5%
0,5% – 3,0%
več kot 3,0%

5%
10%
25%
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26. člen
(trženje semena, deklariranega pred začetkom uporabe
tega pravilnika)
(1) Seme, ki je bilo pridelano v letu 2002 ali 2003 in
deklarirano do 30. novembra 2003 v skladu s predpisi,
navedenimi v 28. členu tega pravilnika, se lahko trži najpozneje do 30. junija 2004.
(2) Po tem datumu se lahko seme iz prejšnjega odstavka trži le, če je organ za potrjevanje ponovno odvzel vzorce
semena v skladu s 16. členom in opravil analizo kakovosti
semena v skladu s 17. členom tega pravilnika in uradno
označil v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da seme izpolnjuje
zahteve za trženje, predpisane s tem pravilnikom, seme
ponovno označi z uradnimi etiketami. Pri navedbi kategorije
semena se upošteva naslednja korelacijska tabela:
Kategorija semena, v katero je bil
Kategorija semena
potrjen semenski posevek v skladu po tem pravilniku
s pravilnikom o enotnih metodah
strokovne kontrole pridelovanja
kmetijskega semena
(Uradni list SRS, št. 36/74 in
Uradni list RS, št. 111/00 in 58/02)

– elitno seme
– originalno seme

– osnovno seme
– certificirano seme;
certificirano seme 1.
množitve
– seme I. sortne reprodukcije – certificirano seme
2. množitve
(4) Seme iz prvega odstavka tega člena se lahko uporablja za nadaljnjo pridelavo semena, ob upoštevanju korelacijske tabele iz prejšnjega odstavka.
27. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Seme sort žit, iz tretjega odstavka 83. člena zakona
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št.
58/02), ki ne izpolnjujejo zahtev za vpis v sortno listo v
skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa v sortno listo in
vodenje sortne liste, se lahko prideluje in trži v Republiki
Sloveniji do 31. decembra 2004.
(2) Seme sort iz prejšnjega odstavka se lahko trži, če
ga je organ za potrjevanje uradno potrdil v postopku uradne
potrditve in zanj izdal etikete in potrdilo o uradni potrditvi v
skladu s petim odstavkom tega člena.
(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort iz prvega odstavka tega člena na podlagi
prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu s 7. členom tega
pravilnika.
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(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort iz
prvega odstavka tega člena, če so izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve, razen zahteve glede sorte, in izda
uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(5) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka so rjave barve, označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na
uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, “Slovenija“,
– “Vrsta:“ slovensko in latinsko ime,
– “Sorta:“ ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– “Kategorija:“ predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
– “Številka partije:“,
– “Vzorčeno:“ MM/LL (mesec in leto),
– “Masa pakiranja:“ ali “Število semen:“,
– “Tretirano:“ ime fitofarmacevtskega sredstva,
– “Seme ne ustreza pravilom in standardom ES“,
– “Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije“.
28. člen
(prenehanje veljavnosti oziroma uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o enotnih metodah strokovne kontrole pridelovanja
kmetijskega semena (Uradni list SRS, št. 36/74).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 47/87, 60/87, 37/88, 55/88, 81/89,
Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS in
111/00).
(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za žita preneha uporabljati pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu
posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86).
29. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003, 14. člen
tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-08-63/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0045
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK ŽIT
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Priloga 1

1 Zahteve za sorte žit, razen hibridne sorte
1.1 Izolacija
Semenski posevek kanarske čužke (Phalaris canariensis), rži (Secale cereale) razen hibridnih
sort in večinoma tujeprašne sorte tritikale (x Triticosecale) mora biti oddaljen od sosednjih
virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- osnovno seme
300 metrov,
- certificirano seme
250 metrov.
Semenski posevek samoprašnih sort tritikale mora biti oddaljen od sosednjih virov cvetnega
prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- osnovno seme
50 metrov,
- certificirano seme
20 metrov.
Semenski posevek vseh vrst sirka vključno s križanci (Sorghum spp.) mora biti oddaljen od
sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev in še posebej
od rastlin divjega sirka (Sorghum halepense) oddaljen najmanj:
- osnovno in certificirano seme
300 metrov.
Semenski posevek navadne ajde (Fagopyrum esculentum) mora biti oddaljen od sosednjih
virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- osnovno in certificirano seme
300 metrov.
Semenski posevek koruze (Zea mays) mora biti oddaljen od sosednjih virov cvetnega prahu,
ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- osnovno in certificirano seme
200 metrov.
Zgoraj navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če obstaja druga vrsta zaščite pred
nezaželenim opraševanjem.
1.2 Sortna čistost
Največje dovoljeno število rastlin, ki očitno ne pripadajo sorti, pri semenskem posevku
kanarske čužke (Phalaris canariensis), rži (Secale cereale) in tritikale (x Triticosecale) ne
sme presegati:
- 1 rastline na 30 m2 v posevku namenjenem pridelavi osnovnega semena,
- 1 rastline na 10 m2 v posevku namenjenem pridelavi certificiranega semena.
Največje dovoljeno število rastlin, ki so očitno divji riž ali rastline z rdečim zrnjem, pri
semenskem posevku riža (Oryza sativa) ne sme presegati:
- 0 rastlin v posevku namenjenem pridelavi osnovnega semena,
- 1 rastline na 50 m2 v posevku namenjenem pridelavi certificiranega semena.
2 Zahteve za hibridne sorte
2.1 Izolacija
Posevki namenjeni pridelavi certificiranega semena hibridnih sort navadnega ovsa (Avena
sativa), navadnega ječmena (Hordeum vulgare), navadne pšenice (Triticum aestivum), trde
pšenice (Triticum durum), sevke (Triticum spelta) in samoprašne sorte tritikale (x Tritisecale),
morajo biti oddaljeni od sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno
tujo oprašitev:
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ženska starševska komponenta mora biti oddaljena najmanj 25 m od drugih sort iste
vrste, razen moške starševske komponente,
razdalja se lahko zmanjša, če obstaja druga vrsta zaščite pred nezaželenim
opraševanjem.

Semenski posevki za pridelovanje starševskih komponent osnovnega semena in
certificiranega semena hibridne rži (Triticum secale) morajo biti v vsaki fazi pridelavi
izolirani od vira cvetnega prahu, ki bi lahko kontaminiral semenski posevek. Najmanjše
izolacijske razdalje so naslednje:
-

za pridelavo osnovnega semena
- pri uporabi moške sterilnosti
- brez uporabe moške sterilnosti
za pridelavo certificiranega semena

1.000 m,
600 m,
500 m.

Semenski posevek koruze (Zea mays) mora biti oddaljen od sosednjih virov cvetnega prahu,
ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- osnovno in certificirano seme
200 metrov.
Zgoraj navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če obstaja druga vrsta zaščite pred
nezaželenim opraševanjem.
2.2 Sortna čistost in sortna pristnost
2.2.1 Semenski posevek navadnega ovsa, navadnega ječmena, navadne pšenice, trde pšenice,
sevke in samoprašne sorte tritikale mora biti zadosti sortno pristen in sortno čist kar se tiče
lastnosti komponent.
Kadar je seme pridelano s pomočjo CHA, mora semenski posevek ustrezati naslednjim
zahtevam:
a) najmanjša sortna pristnost in čistost mora biti
- pri navadnem ovsu, navadnem ječmenu, navadni pšenici, trdi pšenici in sevki 99,7 %,
- pri samoprašni sorti tritikale 99,0 %;
b) najmanjša stopnja hibridizacije mora biti 95%.
Kadar je bil delež hibridnosti določen v predhodni kontroli pred potrjevanjem semena,
določanje deleža hibridnosti med poljskim pregledom ni potrebno.
2.2.2 Hibridna rž
Semenski posevek hibridne rži mora biti zadosti sortno pristen in sortno čist kar se tiče
lastnosti komponent, vključno z moško sterilnostjo.
Semenski posevek mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a) največje dovoljeno število rastlin, ki očitno ne pripadajo starševski komponenti, ne sme
presegati:
- 1 rastline na 30 m2 v posevku namenjenem pridelavi osnovnega semena in
- 1 rastline na 10 m2 v posevku namenjenem pridelavi certificiranega semena, ta zahteva
velja samo za žensko starševsko komponento;
b) kadar se pri pridelavi osnovnega semena uporablja moška sterilnost, mora biti stopnja
moške sterilnosti vsaj 98 %.
Potrjeno seme se prideluje v mešanem posevku ženske starševske komponente, ki je moško
sterilna z moško komponento, ki obnavlja moško fertilnost.
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Pri uradni potrditvi semenskega posevka za pridelavo certificiranega semena hibridne rži je
treba upoštevati rezultate naknadne kontrole osnovnega semena. Seme se uradno potrdi samo,
če se v naknadni kontroli ugotovi, da osnovno seme izpolnjuje predpisane zahteve glede
sortne pristnosti in čistosti.
2.2.3 Koruza in sirek
Kadar se za pridelavo certificiranega semena hibridne sorte uporablja moško sterilna ženska
starševska komponenta in moška starševska komponenta, ki ne obnavlja moške fertilnosti,
mora biti seme pridelano:
- z mešanjem semena iz partije semena pridelane z uporabo moško sterilne in druge partije
semena z uporabo moško fertilne starševske komponente. Razmerje semena moško sterilne in
moško fertilne komponente ne sme presegati razmerja 2 : 1,
- s sejanjem moško sterilne ženske starševske komponente in moško fertilne ženske
starševske komponente v razmerju primernem za posamezno sorto.
2.2.3.1 Koruza
Delež rastlin, ki očitno ne pripadajo sorti, samooplodni liniji ali starševski komponenti ne sme
presegati:
1. pri pridelavi osnovnega semena:
- samooplodne linije
0,1 %,
- dvolinijskega hibrida, vsaka komponenta
0,1 %,
- tujeprašne sorte
0,5%;
2. pri pridelavi certificiranega semena:
a) hibridne starševske komponente:
- samooplodna linija
- dvolinijski hibrid
- tujeprašna sorta
b) tujeprašna sorta

0,2 %,
0,2 %,
1,0 %,
1,0 %.

Semenski posevek za pridelavo osnovnega semena starševskih linij mora izpolnjevati tudi
naslednje zahteve:
a) kadar je pri ženski starševski komponenti prisotno več kot 5% receptivne svile delež
ženskih starševskih rastlin, ki prašijo cvetni prah ne sme presegati:
- 0,5 % pri katerem koli poljskem pregledu in
- 1 % skupaj pri vseh poljskih pregledih.
Semenski posevek za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort mora izpolnjevati tudi
naslednje zahteve:
a) moške starševske rastline morajo v času cvetenja ženskih starševskih rastlin prašiti dovolj
cvetnega prahu,
b) ustrezno je treba odstraniti metlice pri ženskih starševskih rastlinah (emasculation),
c) kadar je pri ženski starševski komponenti prisotno več kot 5% receptivne svile delež
ženskih starševskih rastlin, ki prašijo cvetni prah ne sme presegati:
- 1 % pri katerem koli poljskem pregledu in
- 2 % skupaj pri vseh poljskih pregledih.
Rastline ki prašijo cvetni prah so tiste, pri katerih so na več kot 50 mm centralne veje metlic
ali stranskih vejah metlice na zalistnikih, prisotni odprti prašniki, ki prašijo cvetni prah.
2.2.3.2 Sirek
Delež rastlin iz drugih vrst sirka, kot je semenski posevek ali rastlin, ki očitno ne pripadajo
samooplodni liniji ali starševski komponenti ne sme presegati:
a) pri pridelavi osnovnega semena
- ob cvetenju in ob zrelosti 0,1 %;
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b) pri pridelavi certificiranega semena:
- pri rastlinah moške starševske komponente ki prašijo cvetni prah, ko imajo rastline
ženske starševske komponente receptivno svilo 0,1 %,
- pri rastlinah ženske starševske komponente ob cvetenju 0,3% in ob zrelosti 0,1 %.
Semenski posevek za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort mora izpolnjevati tudi
naslednje zahteve:
a) moške starševske rastline morajo v času cvetenja ženskih starševskih rastlin prašiti dovolj
cvetnega prahu,
b) kadar imajo rastline ženske starševske komponente receptivno svilo, delež
ženskih starševskih rastlin, ki prašijo cvetni prah ne sme presegati 0,1 %.
V posevkih namenjenih za pridelavo certificiranega semena je minimalna čistost sorte ženskih
starševskih rastlin 99.7%.
V posevkih namenjenih pridelavi samoprašne ali sintetične sorte sirka največje dovoljeno
število rastlin, ki očitno ne pripadajo sorti, ne sme presegati:
- ene rastline na 30 m2 v posevku osnovnega semena in
- ene rastline na 10 m2 v posevku certificiranega semena.
3 Poljski pregledi
Pri semenskih posevkih za pridelavo starševskih sort ali starševskih linij namenjenih za
pridelavo hibridnih sort z uporabo CHA so poljski pregledi enaki kot pri navadnih sortah žit.
Pri semenskih posevkih za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort z uporabo CMS, je
treba opraviti preglede ženske sterilne linije, moške starševske komponente moško sterilnega
dvolinijskega hibrida, vzdrževalčeve linije in moške linije za obnovo fertilnosti.
Pri semenskih posevkih za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort mora biti opravljen
vsaj en pregled po klasitvi obeh komponent, da se preveri ali so bile izpolnjene vse tehnične
zahteve za pridelovanje hibridne sorte iz dogovora z organom za potrjevanje.
Kadar se v pridelavi hibridnih sort uporablja moška sterilnost, mora biti raven sterilnosti
moško sterilne komponente najmanj 98%, da je sploh lahko predmet potrjevanja.
Pri semenskih posevkih za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort z uporabo CHA
lahko organ za potrjevanje zahteva tudi drugi pregled v času, ko je zrnje dovolj zrelo, da se
ugotovi raven moške sterilnosti ženske starševske komponente oziroma hibridnosti semena.
Pri drugem pregledu organ za potrjevanje ugotavlja delež sterilnosti ali delež hibridnosti.
Samo posevki, ki dosežejo standard za hibridnost 95% so lahko predmet potrjevanja in drugih
preizkusov, ki jih zahteva organ za potrjevanje. Izjemoma lahko organ za potrjevanje, v
primeru izolacijske razdalje najmanj 100 m, sprejme delež hibridnosti ugotovljen na polju kot
delež sortne čistosti hibrida, če ocenjena stopnja ni manjša od 90%.
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Priloga 2
ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA
1. Seme mora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto, seme samooplodnih linij mora
zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko seme mora biti vrstno pristno in
vrstno čisto.
Pri semenu hibridnih sort se navedeno nanaša tudi na lastnosti starševskih komponent.
2. Seme mora izpolnjevati navedene zahteve glede vsebnosti vlage, sortne čistosti, kalivosti,
tehnične čistote in prisotnosti semena drugih vrst rastlin
Katego- Največja
rija
vsebnost
vlage v
Vrsta in kategorija
semenu 1
(utežni %)
1

Navadni oves
Avena sativa

Navadni ječmen
Hordeum
vulgare

2

Fagopyrum
esculentum

4

(utežni %)
6

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu
določenem v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Avena fatua, A.
Raphanus
sterilis,
Druge
raphanistrum,
Skupaj druge
A.ludoviciana,
Druge
vrste, razen
Agrostemma
vrste rastlin 3
Lolium
vrste žita žita
githago
termulentum
7
8
9
10
11

99,9

856

99

4

14

3

05

1

C1

16

99,7

856

98

10

7

7

05

3

C2

16

99,0

856

98

10

7

7

05

3

O

16

99,9

85

99

4

14

3

05

1

C1

16

99,7

85

98

10

7

7

05

3

C2

16

99,0

85

98

10

7

7

05

3

98

7

N

N

N

N

C1
C2

O
Oryza sativa

3

(% od
čistega
semena)
5

Tehnična
čistota
semena
najmanj

16

T
Riž

(števil. %)

Kalivost
najmanj

O

O
Navadna ajda

Sortna
čistost
najmanj2

C1
C2

15
15
15
15
N
N

95
90
90
90
99,9
99,7

80
80
80
80
80
80

5

7

97

15

N

N

N

N

97

15

7

N

N

N

N

20

7

N

N

N

N

97
98
98

4

9

N

N

N

N

10

9

N

N

N

N

9

N

N

N

N

N

99,0

80

98

15

O

14

95

80

98

N

N

N

N

N

Navadno proso

C1

14

90

Panicum
miliaceum

80

97

N

N

N

N

N

C2

14

90

80

97

N

N

N

N

N

T

14

90

80

97

N

N

N

N

N

Kanarska čužka

O

14

P

75

98

4

1

N

05

N

Phalaris
canariensis

C

14

P

75

98

10

5

N

05

N

Rž

O

16

P

85

98

4

1

3

N

1

Secale cerale

C

16

P

85

98

10

7

7

N

3

Navadni sirek

O

14

P

80

98

N

N

N

05

N

Sorghum
bicolor

C

14

P

80

98

N

N

N

05

N

O

14

P

98

N

N

N

05

N

Sorghum
sudanense

C

14

P

98

N

N

N

05

N

Križanec navad.
in sudan. sirka

O

14

P

98

N

N

N

05

N

C

14

P

98

N

N

N

05

N

Sudanski sirek

Sorghum
bicolor x S.
sudanense

80
80
80
80

Druge
zahteve,
predvsem
zdravstveno
stanje
12

8

8

8
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Navadna
pšenica
Triticum
aestivum
Trda pšenica
Triticum durum

Št.

O

16

99,9

85

C1

16

99,7

C2
O

16
16

C1

16
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99

4

14

3

05

1

85

98

10

7

7

05

3

99,0
99,9

85
85

98
99

10
4

7
14

7
3

05
05

3
1

99,7

85

98

10

7

7

05

3

5

3

8

C2

16

99,0

85

98

10

7

7

0

O

16

99,9

85

99

4

14

3

05

1

Sevka

C1

16

99,7

85

98

10

7

7

05

3

Triticum spelta

C2

16

99,0

7

0

5

3

5

1
3

Tritikala
X Triticosecale
Koruza (razen
pokovke in
sladke koruze)

85

98

10

7
4

O

16

99,7

85

98

4

1

3

0

C1

16

99,0

80

98

10

7

7

05

C2

16

98,0

80

98

10

7

7

05

3

O

14

P

90

98

N

N

N

N

N

C

14

P

90

98

N

N

N

N

N

8

8

8

Zea mays

Opombe:
(1) vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost
vlage prekoračena
(2) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s
pogoji iz priloge 1
(3) največja dovoljena vsebnost semena navedena v stolpcu 7 vključuje tudi semena iz
stolpca 9
(4) če je v prvem vzorcu 1 seme več kot je dovoljeno, se le-to ne šteje kot nečistota (primes),
če je drugi vzorec enake velikosti brez semen drugih vrst žita
(5) prisotnost 1 semena Avena fatua ali Avena sterilis ali Avena ludoviciana ali Lolium
temulentum v predpisanem vzorcu se ne šteje kot nečistota, če je drugi vzorec enake velikosti
brez semen navedenih vrst rastlin
(6) pri sortah navadnega ovsa, ki so uradno razvrščene v skupino ‘goli oves’, je najmanjša
kalivost zmanjšana na 75 % čistega semena. V takem primeru je na uradni etiketi navedeno
'najmanjša kalivost 75 %'
(7) največje dovoljeno število semen tatarske ajde (Fagopyrum tataricum)
O (osnovno seme)
največ 1
(C1) certificirano seme 1. množitve največ 2
(C2) certificirano seme 2. množitve največ 2
T (trgovsko seme)
največ 3
(8) zahteve za zdravstveno stanje so navedene v točki 3 te priloge
(9) največje dovoljeno število rdečih semen riža ter semen Panicum sp.
O (osnovno seme)
največ 1
največ 1
(C1) certificirano seme 1. množitve največ 3
največ 3
(C2) certificirano seme 2. množitve največ 5
največ 3
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Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme
(C) certificirano seme
(C1) certificirano seme 1. množitve
(C2) certificirano seme 2. množitve
(T) trgovsko seme
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
(P) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju
2.1 Pri hibridnih sortah navadnega ovsa, navadnega ječmena, navadne pšenice, trde pšenice,
sevke in tritikale je sortna čistost semena kategorije certificirano seme 90 %, ostale zahteve za
kakovost semena so enake kot za seme kategorije certificirano seme 1. množitve.
3. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede zdravstvenega stanja
Predpisana
vrednost1
(v %)
3

Vrsta / škodljivi organizem
1

Mejna vrednost2
(v %)
4

Navadni oves (Avena sativa)
Pyrenophora avenae (P)

20

N

O

N

1

C1, C2

N

3

Pyrenophora graminea (P)

2

20

Snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

O

N

1

C1, C2

N

3

O

0,1

0,8

C1, C2

0,1

2

Rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)

Navadni ječmen (Hordeum vulgare)

Rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)
Ječmenova gola snet (Ustilago nuda) (P)

Navadna pšenica (Triticum aestivum) in sevka (Triticum spelta)
Septoria nodorum (P, po potrebi L)

20

N

Snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

10

3004

O

N

1

C1, C2

N

3

O

0,1

0,8

C1, C2

0,1

2

10

N

O

N

1

C1, C2

N

3

Trda snet (Tilletia spp.) (P)
Rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)
Snet (Ustilago spp.) (P, po potrebi L)

Trda pšenica (Triticum durum)
Snežna plesen (Fusarium nivale) (L)
Rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)
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O

0,1

0,8

C1, C2

0,1

2

Snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

Trda snet (Tilletia spp.) (P) in (L)

10

3004

Urocystis occulta (P)

10

3004

O

N

1

C

N

3

O

N

1

C

N

43

Snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

Tilletia spp. (P) in (L)

10

3004

Ržena bilna snet (Urocystis occulta) (P)

10

3004

O

N

1

C1, C2

N

3

Snet (Ustilago spp.) (P, po potrebi L)

Rž (Secale cereale)

Samoprašne sorte rži - Rženi rožički
(Claviceps purpurea) (L)
Hibridne sorte rži - Rženi rožički (Claviceps
purpurea) (L)

Tritikala (x Triticosecale)

Rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)

Opombe:
(1) pri preseganju predpisane vrednosti je treba seme tretirati z ustreznim in učinkovitim
fitofarmacevtskim sredstvom
(2) pri preseganju mejne vrednosti trženje semena ni dovoljeno
(3) v primeru prisotnosti petih sklerocijev ali njihovih delov v predpisanem vzorcu se šteje da
seme izpolnjuje zahtevo, če v drugem vzorcu enake velikosti niso več kot štirje sklerociji ali
njihovi deli.
(4) število semen v vzorcu
(P) ocenjuje se s poljskimi pregledi semenskega posevka
(L) ocenjuje se v laboratoriju
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno,
ker ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
1. Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Največja velikost
partije semena

Vrsta

Najmanjša velikost
vzorca iz
posamezne partije

(kg)
1

2

(g)
3

Velikost vzorca za
določanje števila primesi v
stolpcih od 7 do 11 v
preglednici iz priloge 2
(g)
4

Navadni oves (Avena sativa), navadni
ječmen (Hordeum vulgare), navadna
pšenica (Triticum aestivum), trda
pšenica (Triticum durum), sevka
(Triticum spelta), rž (Secale cereale),
tritikala ( x Triticosecale)

25.000

1.300

500

Navadna ajda (Fagopyrum
esculentum)

10.000

800

600

Riž (Oryza sativa)

25.000

600

500

Navadno proso (Panicum miliaceum)

10.000

250

150

10.000

500

200

Navadni sirek (Sorghum bicolor)

10.000

1.000

900

Križanec navad. in sudan. sirka
(Sorghum bicolor x S. sudanense)

10.000

1.000

900

Sudanski sirek (Sorghum sudanense)

10.000

1.000

900

osnovno seme
samooplodnih linij

40.000

550

250

Osnovno in
certificirano seme
razen samooplodnih
linij

40.000

1.300

1.000

Kanarska čužka
(Phalaris canariensis)

Koruza (Zea
mays)

Največja velikost partije semena ne sme biti presežena za več kot 5 %.
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« Predosnovno seme z navedbo števila množitev do kategorije certificirano
seme oziroma kategorije certificirano seme 1. množitve,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Pravila in standardi ES«.
2. Etikete za osnovno in certificirano seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Država pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Pravila in standardi ES«.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede:
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente s pripisom » komponenta« ,
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid«.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni
»Ponovno vzorčeno«. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
čistih semen in skupno maso.
3. Etikete za trgovsko seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »TRGOVSKO SEME«,
- »Regija pridelave:«,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni
»Ponovno vzorčeno«. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
4. Etikete za semenske mešanice vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Mešanica (vrst ali sort)«,
- Vrsta, sorta, kategorije, države pridelave in utežni delež vsake sestavine,
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- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
- »Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«.
Kadar je bilo seme ponovno analizirano se številki partije doda oznaka »P« kar pomeni
»Ponovno vzorčeno«. Podatki o ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni
nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.
5. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za ne dokončno potrjeno seme,
požeto v drugi državi:
5.1 Etikete za ne dokončno uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka parcele ali partije:«,
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »NE DOKONČNO POTRJENO SEME«.
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede:
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente s pripisom »komponenta«,
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid«.
5.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje
podatke:
- Organ ki je izdal potrdilo - organ za potrjevanje,
- Vrsta: slovensko in latinsko ime,
- Sorta: ime sorte,
- Kategorija:
- Številka partije uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka in ime države ali
držav, ki so potrdile seme,
- Številka parcele ali številka partije,
- Površina semenskega posevka na katerega se nanaša potrdilo,
- Količina požetega semena in število pakiranj,
- Število generacij ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre za certificirano seme,
- Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjuje vse predpisane
zahteve za uradno potrditev semenskega posevka in kadar je to mogoče rezultati predhodnih
analiz semena.
6. Etikete za majhna pakiranja semena in semenske mešanice
6.1 Etikete za majhna pakiranja semena vsebujejo naslednje podatke:
- »Majhno pakiranje, trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«,
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
- Organ za potrjevanje, »Slovenija«,
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
- »Kategorija:« predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
- »Številka partije:«,
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Pri semenski mešanici se namesto 4 in 5 točke navede: »Mešanic semena …« z navedbo
vrste, sorte in utežnim deležem vsake sestavine.
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4132.

Št.

Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih
semenskih objektov v kategorijah “znano
poreklo“ in “izbran“, ter o seznamu gozdnih
semenskih objektov

Na podlagi devetega odstavka 30. člena, tretjega odstavka 32., drugega odstavka 33., drugega odstavka
34. člena in tretjega odstavka 45. člena in za izvrševanje
31. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu
(Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za odobritev gozdnih semenskih
objektov v kategorijah “znano poreklo“
in “izbran“, ter o seznamu gozdnih
semenskih objektov*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– pogoje za odobritev in natančnejši postopek odobritve gozdnih semenskih objektov (v nadaljnjem besedilu: objekt) v kategorijah “znano poreklo“ in “izbran“ (v nadaljnjem
besedilu: odobritev),
– obrazec vloge za začetek postopka odobritve,
– obliko in vsebino opisnih in ocenjevalnih listov za
sestoj ali skupino semenjakov,
– podrobnejšo vsebino, obliko, način izdelave ter objave seznama objektov (v nadaljnjem besedilu: seznam).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. “avtohton“ sestoj oziroma skupina semenjakov je
sestoj oziroma skupina semenjakov, ki:
– se je praviloma stalno naravno pomlajeval(a), ali
– se je obnavljal(a) umetno iz gozdnega reprodukcijskega materiala, ki izvira iz istega sestoja ali iste skupine
semenjakov oziroma bližnjih avtohtonih sestojev ali bližnjih
avtohtonih skupin semenjakov;
2. “sestojne vrste“ so Abies alba, Picea abies, Larix
decidua, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Fagus sylvatica,
Quercus robur in Quercus petraea;
3. “manjšinske vrste“ so vrste iz seznama vrst in umetnih križancev, ki niso sestojne vrste;
4. “izvor“ objekta je:
– v primeru avtohtonega sestoja in avtohtone skupine
semenjakov isti kraj, na katerem se ta objekt nahaja, ali
– v primeru neavtohtonega sestoja in neavtohtone skupine semenjakov kraj, od koder izvira gozdni reprodukcijski
material, iz katerega je bil objekt osnovan.
II. POGOJI ZA ODOBRITEV
3. člen
(pogoji za kategorijo “izbran“)
Objekt v kategoriji “izbran“, če gre za namen uporabe
“večnamensko gozdarstvo“, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
* Ta pravilnik
1999/105/ES.

vsebinsko

povzema

Direktivo

Sveta
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1. izvor:
– pri domorodnih drevesnih vrstah mora biti sestoj avtohton;
– pri tujerodnih drevesnih vrstah je sestoj lahko neavtohton, vendar znanega izvora in se ga obvezno navede v
opisnem listu;
– ne glede na prvo in drugo alineo te točke je v primeru vrst Picea abies in Pinus nigra izvor sestoja lahko tudi
neznan;
2. izoliranost:
– sestoj mora biti v zadostni razdalji od sestojev slabe
kakovosti iste vrste ali od sestojev sorodnih vrst ali sort, ki
lahko s to vrsto tvorijo križance, da se onemogoči opraševanje. Zadostna razdalja se določi v odvisnosti od drevesne
vrste, naklona in ekspozicije terena ter prevladujočih vetrov.
Ta zahteva je zlasti pomembna, kadar so sestoji, ki obdajajo
avtohtone sestoje, neavtohtoni ali neznanega izvora;
3. minimalna velikost populacije:
– sestoj naj sestavlja ena ali več skupin dreves, ki so
razporejena za eno do dve drevesni višini narazen in dovolj
številčna, da zagotovijo ustrezno medsebojno opraševanje.
Pri tem se upošteva samo drevesa v strehi sestoja, s katerih
se pridobiva semenski material (v nadaljnjem besedilu: semenjaki);
– površina sestoja mora biti pri sestojnih vrstah najmanj 5 ha;
– v primeru sestojnih vrst mora biti semenjakov najmanj 70 in v primeru manjšinskih vrst najmanj 25;
– če sestoj sestavljajo skupine dreves, morajo le-te biti
v primerni oddaljenosti, ki še omogoča medsebojno opraševanje;
4. starost in razvojna faza:
– sestoj mora vsebovati dovolj semenjakov take starosti ali stopnje razvoja, v kateri se lahko nedvoumno upoštevajo pogoji, določeni s tem pravilnikom. Sestoj mora biti vsaj
v razvojni fazi starejšega drogovnjaka;
5. enovitost:
– sestoj morajo kazati normalno stopnjo variabilnosti
morfoloških znakov.
6. prilagojenost:
– prilagojenost sestoja na ekološke razmere, ki prevladujejo v provenienčnem območju, mora biti jasno razvidna;
7. zdravstveno stanje in odpornost:
– drevje v sestoju ne sme biti napadeno s strani škodljivih organizmov in mora biti odporno proti neugodnim klimatskim ter rastiščnim razmeram, razen poškodb zaradi
onesnaženja zraka;
8. rastnost sestoja:
– rastnost sestoja mora biti praviloma večja od ugotovljenega povprečja v podobnih ekoloških razmerah in pogojih gospodarjenja;
9. kakovost lesa:
– kakovost lesa pri semenjakih v sestoju mora biti nadpovprečna.
10. oblika ali način rasti:
– drevesa v sestoju morajo kazati posebej kakovostne
morfološke znake, zlasti stegnjenost in simetričnost debla,
ustrezno oblikovano krošnjo, tankovejnatost in ustrezno naravno odmiranje vej. Poleg tega mora biti delež vilasto razraslih dreves in dreves s spiralno zavitim deblom od skupnega
števila semenjakov majhen. Dreves slabše kakovosti v lesni
zalogi ne sme biti več kot 20 odstotkov.
Ko gre za specifičen namen uporabe “za sadnjo v
gozdovih z omejenim lesnoproizvodnim pomenom“, se
upoštevajo le pogoji iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke tega
člena.
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4. člen
(pogoji za kategorijo “znano poreklo“)
Objekt v kategoriji “znano poreklo“, če gre za namen
uporabe “večnamensko gozdarstvo“, mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 10. točke prejšnjega člena
ter naslednja pogoja:
– rastnost in kakovost sestoja morata biti najmanj povprečna glede na podobne ekološke razmere in pogoje gospodarjenja;
– delež dreves z neustreznimi morfološkimi znaki ne
sme biti večji od 40 odstotkov.
Ko gre za skupino semenjakov, se upoštevajo pogoji iz
prejšnjega odstavka, razen glede minimalne velikosti populacije, kjer mora biti minimalna velikost skupine semenjakov
pri sestojnih vrstah najmanj 25 dreves ter pri manjšinskih
vrstah najmanj 10 dreves.
Ko gre za specifičen namen uporabe “za sadnjo v
gozdovih z omejenim lesnoproizvodnim pomenom“, se
upoštevajo le pogoji iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke
prejšnjega člena.
III. POSTOPEK ODOBRITVE
5. člen
(vloga)
Postopek odobritve objekta se začne na podlagi vloge,
ki mora biti vložena na obrazcu A, določenem v prilogi 1, ki
je sestavni del tega pravilnika.
Vlogi morajo biti priloženi podatki o lokaciji in lastniku
gozdnega semenskega objekta, ki se vpišejo na obrazec B,
ki je določen v prilogi 1 tega pravilnika.
6. člen
(opisni list)
Po prejemu vloge za odobritev si Gozdarski inštitut
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GIS) pridobi od Zavoda za
gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) opisni list.
ZGS mora na podlagi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov ter svojih evidenc pripraviti opisni list in ga
najpozsneje do začetka terenskega ogleda posredovati GIS.
Obrazec opisnega lista ter njegova vsebina sta določeni v
prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Opisnemu listu
se priložijo:
– izsek iz temeljnega topografskega načrta v merilu
1:5000 z vrisano lokacijo objekta,
– izsek iz preglednega katastrskega načrta v merilu
1:5000 z označenimi parcelami, na katerih se nahaja objekt,
– izsek iz temeljnega topografskega načrta v merilu
1:25000 z vrisano lokacijo in dostopom do objekta.
Vsebine iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka so
lahko prikazane tudi na isti karti.
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7. člen
(postopek odobritve)
V postopku odobritve se opravi terenski ogled, s katerim se ugotovi, ali objekt izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Terenski ogled iz prejšnjega odstavka izvede tričlanska
strokovna komisija, ki jo sestavljajo en strokovnjak GIS ter
za vsako gozdnogospodarsko območje dva strokovnjaka
ZGS. Člane komisije imenuje z odločbo minister, pristojen
za gozdarstvo.
GIS mora na terenski ogled povabiti lastnika objekta
oziroma njegovega zastopnika, lahko pa tudi zainteresirane
dobavitelje gozdnega reprodukcijskega materiala in strokovnjake s področja fitopatologije oziroma dendrologije.
Komisija iz drugega odstavka tega člena ugotovitve
terenskega ogleda vpiše na ocenjevalni list in pri tem upošteva informacije, zbrane na opisnem listu. Obrazec in vsebina
ocenjevalnega lista ter navodila za njegovo izpolnjevanje so
določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. SEZNAM
8. člen
(obrazec)
Seznam mora biti izdelan na obrazcu, ki je skupaj z
navodili za njegovo izpolnjevanje določen v prilogi 4, ki je
sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(način objave)
GIS objavi seznam v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(rok za izdelavo in objavo)
GIS izdela seznam vsako leto po stanju na 1. januar in
ga objavi najpozneje do konca januarja istega leta.
GIS prvič izdela in objavi seznam v skladu s tem pravilnikom v letu 2004.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04-06/2002-2
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2001-2311-0120
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 1
Obrazec A: Vloge za odobritev gozdnega semenskega objekta
Prostor za koleke

………………………….
………………………….
(ime in naslov oziroma firma in sedež vlagatelja)

Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2
Ljubljana
ZADEVA: Vloga za odobritev gozdnega semenskega objekta
Prosim za odobritev gozdnega semenskega objekta namenjenega pridelovanju gozdnega
reprodukcijskega materiala v kategoriji:
znano poreklo
izbran
Namen uporabe pridelanega gozdnega reprodukcijskega materiala v kategoriji »izbran« bo:
večnamenski
za sadnjo v gozdovih z omejenim lesnoproizvodnim pomenom.
V primeru, da gozdni semenski objekt ne ustreza pogojem za odobritev v kategoriji »izbran«,
se strinjam
se ne strinjam,
da se vodi postopek odobritve v kategoriji »znano poreklo«.
Priloge:
Podatki o lastniku gozdnega semenskega objekta in o lokaciji gozdnega semenskega
objekta
Izjava o lastništvu
Pooblastilo o zastopanju lastnika gozdnega semenskega objekta v postopku odobritve
Kraj in datum……………………………….. Podpis …………………………………………..
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Obrazec B : Podatki o lokaciji in lastniku gozdnega semenskega objekta
Podatki o gozdnem semenskem objektu
Občina:…………………………………………………………………………………………
Katastrska občina:………………………………………………………………………………
Parcelna številka:……………………………………………………………………………….
Ime drevesne vrste:……………………………………………………………………………….
Podatki o lastniku gozdnega semenskega objekta
Ime oziroma firma:………………………………………………………………………..
Naslov oziroma sedež:
Ulica in hišna št.: ............................................................. Naselje:
……………......................…...…
Pošta ………………………Poštna številka
Občina: …………………………………
EMŠO: / izpolni fizična oseba in s.p./
Matična številka: /izpolni s.p. in pravna oseba/
matična številka
enota v sestavi
Davčna številka:
Odgovorna oseba pravne osebe:
Ime in priimek:………………………………………………………………………..
Ulica in hišna št.: ............................................................. Naselje:
……………......................…...…
Pošta ………………………Poštna številka
Občina: …………………………………
EMŠO: /izpolni fizična oseba in s.p./
Matična številka: /izpolni s.p. in pravna oseba/
matična številka
enota v sestavi
Davčna številka:
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Priloga 2: Obrazec in vsebina opisnega lista
Opisni list
Izpolni GIS
Številka vloge:
Občina:
Katastrska občina:
Parc. št.:
Botanično ime vrste:

Koda lastnika:

Izpolni ZGS
lokacija:

opis gozda:

gospod.
Razred
rastišče:

gozdnogospodarska enota:
oddelek, odsek:
provenienca:
provenienčno območje:
zemljepisna širina:
zemljepisna dolžina:
pristojna krajevna enota ZGS:
nastanek:
površina:
ha starost:
3
prirastek:
m /ha/leto lesna zaloga:
drevesna sestava:
1.
% 4.
2.
% 5.
3.
% 6.
3
prirastek:
m /ha/leto
lesna zaloga
združba:
nadmorska višina:
ekspozicija:

m

rastiščni indeks:
naklon:
tla:

dostop:
pripombe:

izpolnil:

ime priimek:
podpis:

kraj in datum:

m3/ha
%
%
%
3
m /ha

%
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Priloga 3: Obrazec ocenjevalnega lista in navodila za njegovo izpolnjevanje
Ocenjevalni list
Številka vloge:

Koda lastnika:

Tip:
sestoj
skupina semenjakov
Velikost populacije
Površina:
Število dreves / skupin dreves:
Razdalja med drevesi / skupinami dreves:

Izolacija
Razdalja do najbližjega sestoja iste vrste, ki je:
Bistveno slabše kvalitete:
Neavtohton/neznanega izvora:

Enovitost
Stopnja variabilnosti morfoloških znakov:

nizka

normalna

visoka

Prilagojenost1:
Sestoj  ٱje prilagojen /  ٱni prilagojen rastiščnim razmeram
Opombe:

Zdravstveno stanje in odpornost
Prisotni znaki bolezni/škodljivcev:

Ocena odpornosti:
Rastnost2:

povprečna

nadpovprečna

podpovprečna

Kakovost lesa3:

podpovprečna

povprečna

nadpovprečna

Oblika in način rasti
Delež dreves z večjimi napakami:
Kraj in datum:
Prisotni:
Člani komisije:

Ime in priimek:
1.
2.
3.

Podpis:

Ostali vabljeni:

izpolni GIS po izdaji odločbe:
4

gozdni semenski objekt :
je odobren v kategoriji »izbran« in mu je v registru
gozdnih semenskih objektov dodeljena številka:

je odobren v kategoriji »znano poreklo« in mu je v
registru gozdnih semenskih objektov dodeljena številka:

ni odobren
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1

Zunanje znake prilagojenosti na ekološke razmere se ocenjuje relativno, torej se primerja znake obravnavanega
sestoja glede na sestoje v okolici. Upošteva se sposobnost drevja za preživetje v tem okolju, ki se kaže v
sposobnosti naravnega pomlajevanja (generativno razmnoževanje: cvetenje, semenenje; vegetativno
razmnoževanje, preživetje naravnega mladja) in v odpornosti na biotske in abiotske dejavnike (prilagojenost na
klimatske pogoje, sposobnost regeneracije po stresu, prilagojenost na vodne razmere, uspevanje v združbi,
prilagojenost na talne razmere, vitalnost dreves, prilagojenost na stresne razmere v okolju).

2

Kot povprečje za primerjavo se uporablja tekoči prirastek v območnem gospodarskem razredu.

3

Uporabljajo se podatki o kakovosti sestojev iz gozd. gosp. načrtov, kot povprečje se za primerjavo uporabi
podatek območnega gospodarskega razreda.
4

Če gre za specifičen namen uporabe, se to posebej navede, sicer velja, da gre za večnamensko gozdarstvo.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

Država

Vrsta

Kategorija

Ident. številka

Provenienca

Zemljepisna širina

Zemljepisna
dolžina

Nadmorska višina

Tip

Površina

Izvor

Izvor - podrobneje

Namen

Opombe

Lastništvo

Občina

Katastrska občina

Območna enota
ZGS

Krajevna enota
ZGS

Zap. št.

Priloga 4:
Obrazec za izdelavo seznama
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Navodila za izdelavo seznama
A. Preglednico je treba izpolniti tako, da se začne s prvo vrsto po abecedi. Znotraj vsake
vrste je določeno zaporedje po kategorijah, in sicer: najprej »znano poreklo«, nato
»izbran«, »kvalificiran« in nazadnje »testiran«. Znotraj kategorije »kvalificiran« je
zaporedje tipov naslednje: semenska plantaža, starši družine(e), klon, klonska mešanica.
Znotraj kategorije »testiran« se najprej vnese sestoje, nato semenske plantaže.
Stolpec
A
B

Oblika podatka
Koda
Koda

C

koda

D

Reg. št.

E
F

H
I

Opisno
Stopinje in
minute
Stopinje in
minute
Metri
Koda

J

Hektari

K

Koda

L
M

Opisno
Koda

N
O
P
R
S
Š

Opisno
Koda
Opisno
Opisno
Opisno
Opisno

G

Navodilo za izpolnjevanje
Koda Slovenije = SI
Glej točko B teh navodil. Varietete Pinus nigra in vrste rodu Populus se
navedejo v stolpcu N
1
znano poreklo
2
izbran
3
kvalificiran
4
testiran opombe /gensko spremenjen / primerjalno testiran / začasno
odobren/ se vpišejo v stolpec N)
Za skupine semenjakov in sestoje:
− koda provenienčnega območja in
− regist. številka objekta
Za kategoriji kvalificiran in testiran:
− regist. številka objekta
Opis lokacije, kot je naveden v registru
Izraženo v decimalnem formatu; 56°31’N se pretvori v 56.31N; točkovno ali
z razponom
Izraženo v decimalnem formatu; točkovno ali z razponom; vzhodno ali
zahodno od Greenwicha
Točkovno ali z razponom
1 Skupina semenjakov
2 sestoj
3 semenska plantaža
4 starši družin(e)
5 klon
6 klonska mešanica
Za mešane sestoje se navede efektivna površina zadevne vrste.
Kjer je to primerno, se navede število dreves, ki mu sledi črka T
1 avtohton
2 neavtohton
3 neznan
Izvor se opiše podrobneje, če je v stolpcu K podatek 2
1 večnamensko gozdarstvo
2 ostali specifični nameni uporabe (se navedejo v stolpcu N), ki so lahko:
− za sadnjo v g. z omejenim lesnoproizvodnim pomenom, ali
− ni za uporabo v gozdarstvu
Ostale informacije (glej stolpce B, C in M)
Koda lastnika iz registra
Ime občine
Podatek se ne vnese, če objekt obsega več kot dve k.o.
Ime pristojne območne enote ZGS
Ime pristojne krajevne enote ZGS
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B. Okrajšave za imena vrst in umetnih križancev
Botanično ime

Var. / sp.

Okrajšava

Abies alba Mill.

aal

Abies cephalonica Loud.

ace

Abies grandis Lindl.

agr

Abies pinsapo Boiss.

api

Acer platanoides L.

apl

Acer pseudoplatanus L.

aps

Alnus glutinosa Gaertn.

agl

Alnus incana Moench.

ain

Betula pendula Roth.

bpe

Betula pubescens Ehrh.

bpu

Carpinus betulus L.

cbe

Castanea sativa Mill.

csa

Cedrus atlantica Carr.

cat

Cedrus libani A. Richard

cli

Fagus sylvatica L.

fsy

Fraxinus angustifolia Vahl.

fan

Fraxinus excelsior L.

fex

Juglans regia L.

jre

Larix decidua Mill.

lde

Larix x eurolepis Henry

leu

Larix kaempferi Carr.

lka

Larix sibirica Ledeb.

lsi

Malus sylvestris Mill.

msy

Picea abies Karst.

pab

Picea sitchensis Carr.

psi

Pinus brutia Ten.

pbr

Pinus canariensis C. Smith

pca

Pinus cembra L.

pce

Pinus contorta Loud.

pco

Pinus halepensis Mill.

pha

Pinus leucodermis Antoine

ple
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Botanično ime
Pinus nigra Arnold
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Var. / sp.

Okrajšava

var. austriaca
var. calabrica
var. corsicana
var. maritima

pni

Pinus pinaster Ait.

ppa

Pinus pinea L.

ppe

Pinus radiata D. Don

pra

Pinus sylvestris L.

psy

Populus sp.
in umetni križanci med vrstami:

alba
canadensis
nigra
tremula
itd.

pop

Prunus avium L.

pav

Pseudotsuga menziesii Franco

pme

Pyrus pyraster Burgsd.

ppy

Quercus cerris L.

qce

Quercus ilex L.

qil

Quercus petraea Liebl.

qpe

Quercus pubescens Willd.

qpu

Quercus robur L.

qro

Quercus rubra L.

qru

Quercus suber L.

qsu

Robinia pseudoacacia L.

rps

Sorbus aria (L.) Crantz

sar

Sorbus aucuparia L.

sau

Sorbus domestica L.

sdo

Sorbus torminalis (L.) Crantz

sto

Tilia cordata Mill.

tco

Tilia platyphyllos Scop.

tpl

Ulmus glabra Hunds.

ugl
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Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju
uradnih sistematičnih raziskav na posebno
nadzorovanih območjih

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih
območjih*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa varovanega območja, podrobnejše pogoje za izvajanje uradnih sistematičnih raziskav, zahteve za premeščanje določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov v varovanem območju in preko varovanega območja ter seznam varovanih območij.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, ter izrazi, ki imajo
naslednji pomen:
– posebno nadzorovana območja so okužena, ogrožena ali neokužena območja, kjer se na predpisan način
zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin in posebni nadzor škodljivih organizmov;
– varovana območja so neokužena območja in območja z nizko stopnjo pojavljanja škodljivih organizmov, kjer
eden ali več škodljivih organizmov ni ustaljenih, kljub ugodnim razmeram za naselitev ali območja, v katerih obstaja
nevarnost, da se bodo določeni škodljivi organizmi ob ugodnih ekoloških razmerah naselili na določenih rastlinah, kljub
dejstvu, da ti organizmi niso ustaljeni. Seznam varovanih
območij in obdobja veljavnosti varovanih območij je dosegljiv pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) in na njeni spletni strani;
– škodljivi organizmi so organizmi, ki so našteti v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in organizmi s
seznamov I.A.I, I.A.II, II.A.I in II.A.II, določeni s predpisi, ki
urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov;
– posebni nadzor škodljivih organizmov je uradni
postopek sistematičnega zbiranja in shranjevanja podatkov
o navzočnosti škodljivih organizmov, ki se izvaja na podlagi
inšpekcijskih pregledov, načrtovanega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin in sistematičnih raziskav;
– sistematična raziskava je uradni postopek ugotavljanja zdravstvenega stanja rastlin, ki se izvaja v določenem
časovnem obdobju z namenom, da se določijo značilnosti
populacije škodljivega organizma ali vrsta škodljivega organizma, ki je navzoča na posameznem območju;
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2001/32/ES,
spremenjeno z 2002/29/ES, 2003/21/ES in 2003/46/ES; 92/
70/EES; 93/51/EES; delno Direktivo 2000/29/ES v določbah,
ki se nanšajo na varovana območja
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– sistematični nadzor škodljivih organizmov je posebni nadzor škodljivih organizmov, ki se izvaja na območju,
kjer je bila ugotovljena prisotnost škodljivih organizmov, ter
obsega sistematične raziskave in ukrepe za zatiranje in preprečevanje njihovega širjenja.
3. člen
(seznami)
(1) Seznami, ki se nanašajo na varovana območja, so:
– seznam I.B in II.B o škodljivih organizmih, katerih
vnos v določena varovana območja je prepovedan;
– seznam III.B o rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, katerih uvoz iz določenih držav v določena varovana območja je prepovedan;
– seznam IV.B o posebnih fitosanitarnih zahtevah za
določena varovana območja;
– seznam V.A.II o rastlinah, rastlinskih proizvodih in
nadzorovanih predmetih, za katere se izda rastlinski potni
list z oznako “ZP“ in kodo škodljivega organizma iz Priloge 1
tega pravilnika, za katerega je varovano območje priznano.
(2) Seznami iz prejšnjega odstavka so določeni v pravilniku, ki ureja postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in
zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov.
4. člen
(registracija imetnikov, prijava pridelave, izdaja potnih listov
in premeščanje v varovana območja)
Glede registracije imetnikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: imetniki), prijave pridelave, izdaje rastlinskih potnih listov za varovana območja in premeščanja v varovana območja se
uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov za namene zdravstvenega varstva rastlin in pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
II. VAROVANO OBMOČJE
5. člen
(določitev varovanega območja)
(1) Varovano območje na ozemlju Republike Slovenije
razglasi Komisija Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi zahtevka uprave po predhodnem mnenju
Odbora Evropske unije za zdravstveno varstvo rastlin, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– da določena vrsta škodljivega organizma iz Priloge 1,
ki je naseljena na enem ali več območjih Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), ni ustaljena ali naseljena na območjih v Republiki Sloveniji kljub ugodnim razmeram za
njeno naselitev;
– da zaradi ugodnih ekoloških razmer obstaja nevarnost naselitve posameznih škodljivih organizmov kljub dejstvu, da ti organizmi niso ustaljeni ali naseljeni na območju
EU.
(2) Uprava priloži k zahtevku v primeru iz prve alinee
prejšnjega odstavka rezultate sistematičnih raziskav, v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka pa oceno nevarnosti škodljivega organizma.
(3) Ne glede na rezultate sistematičnih raziskav lahko
komisija v soglasju z upravo organizira dodatne preglede in
spremlja uradne zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin
na ozemlju Republike Slovenije.
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III. POSEBNI NADZOR

organizma ter kmetijstva in okolja na zadevnem območju z
uporabo strokovno sprejetih analiznih metod, vključno s pregledom rastnega substrata in posevkov ter po potrebi z
laboratorijskim testiranjem.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora zajemati:
– določitev rednih sistematičnih raziskav, kar ob ustreznem času, najmanj pa enkrat letno, omogoča raziskave o
navzočnosti škodljivega organizma, za katerega naj bi območje prejelo status varovanega območja;
– način vodenja evidenc rezultatov sistematičnih raziskav.
(3) Metodologija obveznih sistematičnih raziskav, izvedba in rezultati raziskav morajo biti dostopni komisiji in
njenim pooblaščenim strokovnjakom.

6. člen
(izvajalci posebnega nadzora škodljivih organizmov)
(1) Posebni nadzor nad škodljivimi organizmi izvajajo
poleg uprave in fitosanitarne inšpekcije v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo (v nadaljnjem besedilu: fitosanitarna inšpekcija) tudi
nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki lahko v
okviru izvajanja posebnega nadzora jemljejo vzorce rastlin,
rastlinskih proizvodov in rastnih substratov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajata inšpekcijski
nadzor in odrejanje fitosanitarnih ukrepov fitosanitarna in
gozdarska inšpekcija.
7. člen
(letni program)
(1) Vrsto posebnega nadzora in škodljive organizme,
za katere se izvaja posebni nadzor, določi minister, pristojen
za kmetijstvo, v letnem programu za fitosanitarno področje
na predlog predstojnika uprave.
(2) Na podlagi letnega programa iz prejšnjega odstavka določi uprava za vsak škodljivi organizem posebej program posebnega nadzora, ki obsega:
– določitev kraja in obsega razširjenosti okužbe,
– določitev števila, načina in časa pregledov ter zbiranja vzorcev za ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin glede na nevarnost škodljivega organizma, raziskovalna spoznanja, statistična načela in biologijo škodljivega organizma.
(3) Program posebnega nadzora pripravi koordinator
posebnega nadzora, ki ga imenuje predstojnik uprave. Koordinator pripravi program v sodelovanju z upravo, fitosanitarno inšpekcijo ter strokovnjakom pooblaščenega laboratorija.
IV. SISTEMATIČNE RAZISKAVE
8. člen
(sistematične raziskave na posebnem nadzorovanem
območju)
Sistematične raziskave se uporabljajo za:
– uradno določitev posebno nadzorovanega območja
kot okuženega, ogroženega ali neokuženega območja, na
katerem se na predpisan način zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin;
– uradno ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov,
– uradno ugotavljanje meja razširjenosti škodljivih organizmov;
– stalno preverjanje zdravstvenega stanja rastlin zaradi
preveritve značilnosti populacije škodljivih organizmov in zagotovitve njihovega obvladovanja.
9. člen
(obvezne sistematične raziskave)
(1) Izvajanje sistematičnih raziskav je obvezno na varovanih območjih.
(2) Na varovanem območju Republike Slovenije uprava
izvaja oziroma zagotavlja izvajanje rednih sistematičnih raziskav v skladu s programom iz 10. člena tega pravilnika, za
naslednje škodljive organizme:
– Erwinia amylovora (Burr.) Wirisl.,
– Globodera pallida (Stone) Behrens.
10. člen
(program obvezne sistematične raziskave)
(1) Program obvezne sistematične raziskave mora temeljiti na poznavanju biologije posameznega škodljivega

11. člen
(program obveznih sistematičnih raziskav za gozdne
rastline)
Pri izvedbi obveznih sistematičnih raziskav za škodljive
organizme iz razreda žuželk in pajkovcev, ki so relevantni za
gozdne rastline in rastlinske proizvode in napadajo prosto
rastoče gozdne rastline, je potrebno slediti naslednjim zahtevam:
a) sistematična raziskava se opravi na varovanem območju;
b) metodologija sistematične raziskave mora temeljiti
na prostorski grafični predstavitvi, ki zajema vzpostavitev
mreže opazovalnih točk (opazovalne točke so lahko v naravi
označene, zaradi preglednosti se lahko izdelajo zemljevidi
za prikaz opazovalnih točk) po sistematski mreži, ki pokriva
celotno zadevno območje in zapis naslednjih parametrov
vsake točke:
– dejanska geografska širina in dolžina,
– topografija,
– po potrebi opis lokacij,
– po potrebi dodatne informacije;
c) za odločanje o primernosti opazovalne točke se
uporabljajo naslednja merila:
– območje okoli točke mora biti dovolj veliko, da omogoča izbor točke,
– na splošno se točka določi tako, da omogoča ustrezne postopke ocenjevanja,
– v posebnih primerih, kadar to pride v poštev, se
lahko izberejo druge točke, npr. na lokacijah, kjer je nevarnost potencialnega vnosa zadevnega škodljivega organizma
velika;
d) po potrebi se beležijo meteorološki podatki, zlasti
padavine, temperatura ter edafski podatki in sicer po možnosti na lokaciji opazovalne točke, lahko pa se pridobijo tudi
od bližnjih meteoroloških postaj, kjer se ti podatki redno
merijo. Beležijo se tudi ekstremni dogodki (npr. suša, močne padavine ipd.), ki lahko vplivajo na opazovanja;
e) sistematična raziskava na vsaki opazovalni točki se
mora:
– osredotočiti na reprezentativno število enot rastlin ali
rastlinskih proizvodov,
– osredotočiti na enega ali več glavnih gostiteljskih
rastlin ali rastlinskih proizvodov zadevnega škodljivega organizma; po potrebi se zajamejo tudi drugi gostitelji;
– opravljati vizualne preglede rastlin, da se ugotovi
navzočnost simptomov ali znamenj zadevnega škodljivega
organizma, ki se opravljajo ob času, ko bi take simptome ali
znamenja pričakovali v največjem razmahu,
– v primeru suma pojava škodljivega organizma opravljati laboratorijsko testiranje vzorcev;
f) po potrebi se na opazovalnih točkah uporabljajo pasti, ki privabljajo škodljive organizme; pri izbiri tipa in števila
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uporabljenih pasti in metode za lov v pasti se upošteva
biologija škodljivega organizma.
V. POSEBNI POGOJI ZA PREMEŠČANJE
12. člen
(premeščanje v varovano območje)
(1) Če rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama V.A.II izvirajo z varovanega območja ali uradno določenega območja, velikega vsaj 50 km2, in se premeščajo v drugo varovano območje, se zanje izda rastlinski
potni list z oznako “ZP“ in kodo škodljivega organizma, za
katerega je varovano območje priznano.
(2) Imetnik mora prijaviti nameravano premeščanje v
varovano območje najmanj 48 ur pred nakladanjem. Prijava
se vloži pisno z navedbo kraja namembnosti, vrste rastlin,
števila in opisa pakiranj ter količino (kg, m3, kos).
(3) Rastlinski potni list z oznako “ZP“ izda imetnik ali
izvajalec javne službe zdravstvenega varstva rastlin na podlagi uradnega zapisnika o opravljenih zdravstvenih pregledih
rastlin in evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo preglede na
mestu pridelave.
(4) Za rastline ali rastlinske proizvode, ki ne izpolnjujejo fitosanitarnih zahtev za varovano območje, ustrezajo pa
zahtevam predpisov, ki urejajo premeščanje, lahko imetnik
izda navadni rastlinski potni list na podlagi ugotovitev pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in dovoljenja uprave.
13. člen
(premeščanje znotraj varovanega območja)
(1) Če rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama V.A.II izvirajo z varovanega območja in se
premeščajo znotraj njega, imetnik ni dolžan posebej prijaviti
nameravanega premeščanja v varovano območje.
(2) Imetnik ali izvajalec javne službe zdravstvenega varstva rastlin lahko izda rastlinski potni list, če so izpolnjene
posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.B, za katere so
bila posamezna varovana območja priznana in opravljen vsaj
en uradni pregled v rastni dobi.
(3) Premeščanje pod pogoji iz tega člena je dovoljeno
le v primeru, da se na varovanem območju izvajajo obvezne
sistematične raziskave v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(premeščanje preko varovanega območja)
(1) Če izvirajo rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama V.A.II z nevarovanega območja in
se premeščajo preko varovanega območja na končno destinacijo v nevarovanem območju z rastlinskim potnim listom,
ki ni veljaven za varovano območje, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) pakiranje oziroma vozilo, ki prevaža rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, mora biti čisto in
prosto škodljivih organizmov tako, da ni nevarnosti širjenja
škodljivih organizmov;
b) nemudoma po opravljenem pakiranju mora biti pakiranje oziroma vozilo, ki prevaža rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, zavarovano po fitosanitarnih
standardih, določenih po mednarodni konvenciji, ki ureja
varstvo rastlin, tako, da je zagotovljeno:
– da ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov v varovanem območju,
– nespremenljivost identitete pošiljke,
– da pošiljka ustreza zahtevanim pogojem uradnega
nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo preprečitev vnosa,
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širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov;
– da pošiljka ostane zaščitena med prevozom preko
varovanega območja;
c) rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete mora spremljati dokument, ki se običajno uporablja pri
trgovanju, iz katerega je razvidno, da sta njihov izvor in
končna destinacija zunaj varovanega območja.
(2) Če je med uradnim pregledom v okviru sistematične raziskave, načrtovanega spremljanja ali drugih rednih ali
naključnih pregledov zdravstvenega stanja rastlin na varovanem območju ugotovljeno, da zahteve iz prejšnjega odstavka niso izpolnjene, fitosanitarni oziroma gozdarski inšpektor
nemudoma odredi zapečatenje pošiljke in prevoz rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pod uradnim nadzorom na končno destinacijo zunaj varovanega
območja.
VI. EVIDENCE IN POROČANJE
15. člen
(evidenca posebnega nadzora)
Uprava vodi evidenco o rezultatih posebnega nadzora,
še posebej o rezultatih sistematičnih raziskav na podlagi
lastnih podatkov, podatkov, ki jih zagotavljajo imetniki rastlin,
izvajalci javne službe in javnih pooblastil ter fitosanitarna
inšpekcija.
16. člen
(poročanje in obveščanje)
(1) Koordinator posebnega nadzora, ki skrbi za usklajevanje izvajanja sistematične raziskave in za koordinacijo
med vsemi izvajalci, med letom po potrebi obvešča upravo
o nenavadnih pojavih in posebnostih ter pripravi polletno
delno poročilo in zbirno letno poročilo o izvajanju sistematične raziskave, ki ga do 30. novembra tekočega leta v pisni
obliki odda upravi.
(2) Ne glede na določbe 10. in 11. člena tega pravilnika morajo izvajalci posebnega nadzora za vse vrste posebnega nadzora zabeležiti parametre vsake točke uradnega
pregleda in vzorčenja z dejansko geografsko širino in dolžino, opisom lokacij ter rezultatom za vsako raziskavo posebej, ter jih v elektronski obliki, primerni za obdelavo baz
podatkov, oddati upravi skupaj z zbirnim letnim poročilom.
17. člen
(mednarodne obveznosti)
(1) Uprava v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin ter mednarodnimi konvencijami in sporazumi,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo, poroča o izsledkih posebnega nadzora.
(2) O rezultatih obveznih sistematičnih raziskav uprava
uradno obvešča komisijo najmanj enkrat letno.
(3) Uprava takoj obvesti komisijo o vsaki ugotovitvi navzočnosti škodljivih organizmov iz drugega odstavka 9. člena
tega pravilnika.
VII. STROŠKI
18. člen
(stroški)
(1) Stroški odvzema vzorcev in laboratorijskega testiranja se v okviru sistematične raziskave krijejo iz proračuna
Republike Slovenije ne glede na izid laboratorijske analize.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora stroške odvzema vzorcev in laboratorijskega testiranja v okviru sistematičnega nadzora na mestih pridelave rastlin za saditev in laboratorijskega testiranja kriti imetnik rastlin ne glede na izid
laboratorijske analize, če je tako predpisano s pravilnikom,
ki ureja zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivega organizma.
(3) Stroški laboratorijskega testiranja ne smejo presegati najvišje dovoljene cene, ki jo v pogodbi z izvajalci testiranja določi uprava.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 5., 12., 13. in
14. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na varovana območja, pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.
Št. 327-01-225/2003
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2002-2311-0050
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA 1: ŠKODLJIVI ORGANIZMI
ZP
koda

Škodljivi organizmi

(a)

Insekti, pršice in ogorčice na vseh razvojnih
stopnjah
Anthonomus grandis (Boh)
Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije)
Cephalcia lariciphila (Klug.)
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Dendroctonus micans Kugelan
Gilpinia hercyniae (Hartig)
Globodera pallida (Stone) Behrens
Gonipterus scutellatus Gyll
Ips amitinus Eichhof
Ips cembrae Heer
Ips duplicatus Sahlberg
Ips sexdentatus Boemer
Ips typographus Heer
Leptinotarsa decemlineata Say
Lirimyza bryoniye (Kaltenbach)
Sternochetus mangiferae Fabricius
Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.)
Bakterije
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.
Erwinia amylovora (Burr.) Wirisl. et al.
Glive
Glomerella gossypii Edgerton
Gremmeniella abietina Morelet
Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller
Virusi in virusom podobni organizmi
Beet necrotic yellow vein virus
Tomato spotted wilt virus
Citrus tristeza virus (evropski sevi)

1.
2.
3.
3.1
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
(b)
1.
2.
(c)
1.
2.
3.
d)
1.
2.
3.
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4134.

Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o
zanesljivosti objekta

Na podlagi drugega odstavka 92. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja minister za
okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za šolstvo, znanost in šport,
ministrom za zdravje in ministrom za obrambo

PRAVILNIK
o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko in podrobnejšo vsebino dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga je treba predložiti komisiji
za tehnični pregled na dan tehničnega pregleda objekta (v
nadaljnjem besedilu: dokazilo).
2. člen
(namen in sestavljenost dokazila)
(1) Dokazilo je elaborat, s katerim se dokazuje, da bo
objekt, ki je predmet tehničnega pregleda, pri uporabi in
vzdrževanju kot celota izpolnjeval tiste bistvene zahteve s
področja mehanske odpornosti in stabilnosti, varnosti pred
požarom, higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolice, varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom, varčevanja z
energijo in ohranjanja toplote, ki so zanj predpisane z gradbenimi predpisi, tehničnimi specifikacijami oziroma tehničnimi smernicami, v primeru objekta v javni rabi pa tudi zahteve s področja zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno
oviranih oseb.
(2) Dokazilo obsega:
1. naslovno stran z osnovnimi podatki,
2. drugo stran s podatki o objektu,
3. tretjo stran z izjavo o zanesljivosti objekta,
4. dokazne strani s kazali vsebine in
5. priloge.
(3) Tekstualni del dokazila mora biti napisan v slovenskem jeziku.
3. člen
(oblika in vsebina dokazila)
(1) Naslovna stran, druga in tretja stran ter dokazne
strani dokazila morajo biti izdelane z obliko in morajo imeti
vsebino, ki sta določeni s prilogo, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) Priloge obsegajo listine, kot so potrdila, ocene,
certifikati, komisijski zapisniki in druga dokazila:
– o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij,
tehnoloških naprav in opreme,
– o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov,
– o pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij in preizkusu njihovega
pravilnega delovanja in
– o upoštevanju predpisov s področja zagotavljanja
zdravja in varstva pri delu, zdravstvene varnosti, varstva pred
požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
varstva okolja in ohranjanja narave oziroma varstva kulturne
dediščine.
4. člen
(hramba dokazila)
(1) Investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni naslednik mora trajno oziroma dokler objekt
stoji hraniti celotno dokazilo.
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(2) Upravni organ, ki je izdal uporabno dovoljenje,
trajno hrani samo naslovno stran ter drugo in tretjo stran
dokazila.
5. člen
(prehodno obdobje)
(1) Oblika in vsebina dokazila, določeni s tem pravilnikom, sta obvezni za tehnične preglede tistih objektov, pri
katerih je bila zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja vložena po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Če je bila zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja
objekta vložena pred uveljavitvijo tega pravilnika, vendar po
1. 1. 2003, se kot dokazilo štejejo listine, ki vsebujejo
podatke katerih vsebina smiselno ustreza določbam tega
pravilnika.
6. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-13/2002
Ljubljana, dne 9. septembra 2003.
EVA 2002-2511-0011
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor
in energijo
Soglašamo!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet
mag. Franci But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo,
znanost in šport
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
dr. Anton Grizold l. r.
Minister za obrambo
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4136.

SODNI SVET
4135.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za predsednika Višjega delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet na 72. seji dne
11. 9. 2003 sprejel naslednji

Republika Slovenija, Sodni svet na podlagi 34. člena
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00)

razpisuje
volitve članov personalnega sveta
na naslednjih sodiščih

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:

a) na Okrožnem sodišču v Krškem,
b) na Okrožnem sodišču na Ptuju,
c) na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.

predsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča
v Ljubljani
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.

Razpis volitev članov personalnega sveta na
sodiščih v Krškem, na Ptuju in v Slovenj Gradcu

Volitve bodo potekale na sedežih sodišč, na katerih so
razpisane volitve članov personalnega sveta, v ponedeljek,
dne 15. 12. 2003.
Za dan razpisa, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje 25. 9. 2003.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

OBČINE

CERKNICA
4137.

v k.o. Cerknica odpiše od vl. št. 2420 in pripiše k vl. št. k.o.
Cerknica, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Cerknica.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99 US RS in 59/99 – odl. US in Uradni list RS, št.
70/00 in 51/02), in na podlagi 18. in 101. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet
občine Cerknica na 1. izredni seji dne 12. 9. 2003 sprejel

3
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46404-00001/2003
Cerknica, dne 12. septembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 2728/9 pot v površini 125 m2 in
parc. št. 2728/10 pot v površini 341 m2 vpisani v vl. št.
2420 v k.o. Cerknica kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.
2
Dovoljuje se, da se parcela 2728/9 pot v površini
125 m2 in parc. št. 2728/10 pot v površini 341 m2, vpisana

4138.

Sklep o sprejemanju programa opremljanja
stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del
območja urejanja C-13-11 S Loško v Cerknici

Na podlagi 17. člena navodila o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in na
podlagi 130. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 3/00 ) je Občinski svet občine Cerknica na 1. izredni
seji dne 12. 9. 2003 sprejel
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SKLEP
o sprejemanju programa opremljanja stavbnih
zemljišč zazidalnega načrta za del območja
urejanja C-13-11 S Loško v Cerknici
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja C-13-11 S Loško v
Cerknici, ki ga je izdelalo podjetje PRIMIS Vrhnika d.d., biro
za urbanizem, projektiranje in inženiring, Tržaška c. 23,
Vrhnika, št. 04/1838/Gu v septembru 2003.
2. člen
Komunalni prispevek se obračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izdaje odločbe o odmeri tega in se vsako leto povečujejo tako, da velja kot
izhodišče naslednji način obračunavanja:
– leto 2004 IC + 5%
– leto 2005 IC + 10%
– leto 2006 IC + 15%
– leto 2007 IC + 20%
– leto 2008 IC + 25%
– leto 2009 IC + 30%
– leta 2010 in naprej IC + 35%
(IC pomeni izhodiščna cena in znaša 28,11 EUR/m2)
3. člen
Občina ne prevzema rokovne odgovornosti za izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. člen
Za izvedbo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko Občina Cerknica pooblasti konzorcij
investitorjev, posamezne investitorje oziroma ustrezne organizacije.
Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi Občina Cerknica. Izvajalec se izbere na podlagi javnega razpisa, skladno z
zakonom o javnih naročilih.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmih dan po objavi.
Št. 35003-3/2002
Cerknica, dne 12. septembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

DOBRNA
4139.

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Dobrna (prostorski plan Občine Dobrna) –
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
Občine Dobrna, dopolnitev 2003

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) in 15. člena statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je
Občinski svet občine Dobrna na 8. redni seji dne 11. 9.
2003 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Dobrna (prostorski plan Občine Dobrna) –
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
Občine Dobrna, dopolnitev 2003
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna (prostorski
plan Občine Dobrna) – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Dobrna, dopolnitev 2003.
2. člen
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Dobrna (prostorski plan Občine Dobrna) – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine
Dobrna, dopolnitev 2003, bo razgrnjen na sedežu Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, vsak delavnik 30 dni od
veljave sklepa v Uradnem listu RS, v delovnem času občinskih organov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava
predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Dobrna (prostorski plan Občine Dobrna) –
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Dobrna, dopolnitev 2003.
O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni z objavo v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen
način. Pismene pripombe in predloge lahko zainteresirani
podajo v času javne razgrnitve na sedežu občine.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.

Št. 015-02-0011-1/2003-1
Dobrna, dne 11. septembra 2003.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.
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Uradni list Republike Slovenije
Št. 496/03
Hodoš, dne 9. septembra 2003.

Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini
Hodoš

Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

Občinski svet občine Hodoš je na podlagi 85. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter
16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99
in 31/01) na 7. redni seji dne 28. 8. 2003 sprejel

KRŠKO
ODLOK
o določitvi predkupne pravice
v Občini Hodoš
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Hodoš na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje
Občine Hodoš, razen kmetijskih zemljišč, ki so določena v
odloku o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 10/90)
ter odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota, za območje Občine Hodoš–Šalovci, sprejet 16. 10.
1997.
3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se
določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 55/03).
4. člen
Predkupna pravica velja za območja poselitve (stavbna
zemljišča) in območja obstoječih infrastrukturnih omrežij in
objektov ter za predvidena infrastrukturna omrežja in objekte izven poselitvenih območij, če za to obstaja občinski
interes.
5. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje za:
1. izvedbo prostorskega akta;
2. izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture
ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
3. potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva,
vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in športa;
4. potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj;
5. potrebe prenove območij;
6. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov;
7. druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu RS.

4141.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Nadzornega odbora občine Krško

Na podlagi sedmega odstavka 32. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl.
US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Nadzorni odbor občine Krško na 3. seji
dne 17. 4. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Nadzornega odbora občine Krško
1. člen
V poslovniku Nadzornega odbora občine Krško (Uradni list RS, št. 91/99), se v 23. členu doda nov odstavek, ki
se glasi:
»(3) Na seje nadzornega odbora se obvezno vabi tudi
vodjo revizijskega urada iz služb občinske uprave.«.
2. člen
Spremeni se 35. člen, ki se glasi:
»(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z
večino glasov navzočih članov kadar je na seji navzoča
večina članov nadzornega odbora, razen če ni z zakonom,
statutom občine ali tem poslovnikom drugače določeno.
(2) Z dvotretjinsko večino vseh članov nadzorni odbor
odloča o sprejemu in spremembah tega poslovnika.
(3) Z večino glasov vseh članov nadzorni odbor odloča o:
– imenovanju in razrešitvi predsednika in podpredsednika nadzornega odbora,
– o tajnem glasovanju glede posamezne odločitve,
– o pravici poslušanja magnetofonskega traku seje nadzornega odbora s strani posameznih zainteresiranih oseb,
– o posredovanju posameznih podatkov ali ugotovitev
iz poročila, ki nosi oznako zaupnega gradiva.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/99
Krško, dne 17. aprila 2003.
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Krško
Vinko Volčanjk l. r.
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LOŠKI POTOK
4142.

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Na podlagi 7., 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), drugega odstavka 2. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št.
16/74, Uradni list RS, št. 14/90), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 do 22/00) in v
skladu s sedmo alineo 2. člena odloka o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00), ter na podlagi
16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.
117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 5. redni
seji dne 29. 8. 2003 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Obvezna lokalna gospodarska javna služba “dimnikarstvo” obsega pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
protipožarne in zdravstvene zaščite v obsegu, na način in ob
pogostosti, kot jo določajo državni predpisi in standardi za
obravnavano dejavnost in ta odlok (v nadaljnjem besedilu:
dimnikarska služba).
Ta odlok predstavlja akt o načinu in izvajanju javne
službe in koncesijski akt, s katerim se določijo pogoji za
podelitev koncesije. V Občini Loški Potok (v nadaljevanju:
občina) se dimnikarska služba izvaja s podelitvijo koncesije
osebi zasebnega prava.
II. PREDMET DIMNIKARSKE SLUŽBE
2. člen
Dimnikarska služba izvaja na kurilnih, dimovodnih in
prezračevalnih napravah naslednje storitve:
a) strokovno pregledovanje zaradi preverjanja, če so
varne in v uporabnem stanju; strokovno pregledovanje je
prvo, periodično (občasno) ali izredno
b) mehansko čiščenje
c) obratovalni monitoring emisij dimnih plinov iz kurilnih
naprav
d) izžiganje ali drugi postopki odstranjevanja katranskih oblog
e) vodenje evidenc dimnikarske službe: katastra kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, naprav za shranjevanje goriva, zbirk podatkov o emisijah kurilnih naprav v
zrak, vrsti in porabi goriv ter opravljenih in neopravljenih
storitvah dimnikarske službe itd.
f) druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
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roma imetniki kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov na
območju občine.
Uporaba storitev dimnikarske službe je v obsegu, ki ga
določa ta odlok, za uporabnike obvezna.
4. člen
Dimnikarsko službo opravlja koncesionar, ki ima na
podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno pravico opravljati dimnikarsko službo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje dimnikarske službe v skladu s predpisi v interesu varstva zraka in požarne oziroma zdravstvene zaščite.
Koncesionirano gospodarsko službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila
koncedenta.
Koncesionar izdaja za kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave strokovna mnenja in poročila o meritvah, iz
dejavnosti iz tega odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi
podlagi izdanimi predpisi za območje, ki mu je dodeljeno.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. V ponudbi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora
dokazati oziroma predložiti listine:
– da je registriran in da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dimnikarske dejavnosti,
– da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih
izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije in s
strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali druge
smeri,
– da zaposluje najmanj eno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo dimnikarske smeri in najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom oziroma
na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer
nemoteno opravlja dejavnost,
– da je usposobljen za vodenje katastra dimnikarske
službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za
njegovo vodenje,
– ki izkazujejo njegovo finančno in poslovno usposobljenost,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z opravljanjem dejavnosti dimnikarske službe lahko
povzroči tretji osebi,
– da zagotavlja interventno izvajanje dimnikarske službe na poziv uporabnikov ob vsakem času,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika in
– druge pogoje potrebne za udeležbo (usposobljenost,
sposobnost, nekaznovanost ipd.) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določa državni predpis.
IV. RAZMERJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA

III. UPORABNIKI IN OBMOČJE TER NAČIN IZVAJANJA
DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe so pravne in
fizične osebe, lastniki oziroma po njihovem pooblastilu neposredni uporabniki (najemniki, zakupniki in podobno) ozi-

6. člen
Posamezne storitve iz 2. člena se opravljajo v rokih, na
način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih
z veljavnimi državnimi predpisi.
Če državni predpisi ne določajo drugače oziroma če
lokalni skupnosti dopustijo lastno opredelitev, velja na ob-
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močju občine kot kurilna sezona obdobje 1. 10. tekočega
leta do 31. 5. naslednjega leta.

VI. JAVNA POOBLASTILA IN DRUGE OBVEZNOSTI
KONCESIONARJA

7. člen
Uporabniki imajo v zvezi z dimnikarsko službo naslednje obveznosti:
– zagotoviti, da so njihove naprave pregledane in očiščene tako, kot zahtevajo predpisi,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano
opravljanje storitev obravnavane javne službe,
– pripraviti izvajalcu dimnikarske službe ob neposrednem opravljanju storitev neoviran dostop do vseh prostorov
in naprav, kjer se opravljajo dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe prost dostop
do kurilnih naprav, pomožnih naprav, potrebnih za obratovanje kurilnih naprav ter prezračevalnih naprav in naprav za
dovod zgorevalnega zraka ter mu omogočiti vpogled v načrte naprav in v načrte zgradbe, v kateri so nameščene,
– prijaviti svoje naprave pooblaščenemu izvajalcu dimnikarskih storitev,
– za nove ali rekonstruirane naprave naročiti koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja o njihovi primernosti in
poročila naprav,
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah, glede uporabljene vrste goriva in časa obratovanja, ki
ima za posledico spremembo emisij snovi v zrak in vrste ter
porabljene količine goriva,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje
katastra dimnikarske službe – obveznih zbirk podatkov,
– redno plačevati dimnikarske službe v skladu z veljavno tarifo,
– v primeru nezadovoljstva s kakovostjo ali obračunom
storitve, praviloma najprej ugovarjati pri koncesionarju, šele
v primeru nezadovoljivega odgovora pa pri koncedentu, pristojnemu inšpektoratu oziroma pristojnemu ministrstvu itd.,
– zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki nastalimi pri
čiščenju.
Če uporabnik izvajalcu, ki ima namen opraviti dela v
okviru dimnikarske službe, ne omogoči neoviranega dostopa do naprav ali mu ne omogoči vpogleda v obstoječe
načrte, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojni inšpektorat in koncedenta, oziroma njihov pristojni organ.

10. člen
Koncesionar je pooblaščen za vodenje katastra kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav.
Obseg in način vodenja katastra kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav ter način zbiranja podatkov se, v okviru določb tega odloka, predpiše s pravilnikom,
ki ga sprejme koncedent.
Kataster vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis, oziroma podatke o:
– napravah za shranjevanje goriva,
– napravah za dovod zgorevalnega zraka,
– napravah za dovod in pripravo goriva in zgorevalnega
zraka za zgorevanje,
– kurilnih napravah,
– dimovodnih napravah,
– prezračevalnih napravah na osnovi naravnega in
umetnega obtoka zraka v prostorih s kurilnimi napravami in
bivalnih prostorih,
– emisijah dimnih plinov in vrsti goriva,
– vseh opravljenih in neopravljenih storitvah dimnikarske službe.
Koncesionar je dolžan s katastrom oziroma z zbirkami
podatkov ravnati kot s podatki, za katere velja varovanje
osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti in jih sme
dajati na vpogled samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
Posameznemu uporabniku mora koncesionar na njegovo
zahtevo omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj.

8. člen
Uporabnik ima od koncesionarja pravico zahtevati:
– vse obvezne in neobvezne storitve dimnikarske službe, ki so predmet storitev dimnikarske službe,
– zahtevati in pridobiti možnost vpogleda v evidence –
kataster dimnikarske službe oziroma v zbirke podatkov, ki
jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj.
9. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih s
tem odlokom in s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja dimnikarskih storitev v okviru svojih pristojnosti,
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije
izvajali storitve na področjih občine,
– da koncesionarja pisno obvešča o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
– da koncesionarju zagotavlja takšno ceno storitev, da
je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti obseg in kakovost storitev.

11. člen
Kataster mora biti voden ažurno, koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, pa ga mora vzpostaviti:
– za vse kurilne naprave s toplotno močjo nad 50 kW s
pripadajočimi napravami, najkasneje v 12 mesecih po pričetku izvajanja dimnikarske službe,
– za vse ostale naprave najkasneje v 24 mesecih po
pričetku izvajanja dimnikarske službe.
12. člen
Pri uporabnikih izvaja koncesionar dimnikarsko službo
na podlagi letnega programa dela, s katerim zagotavlja sistematično pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje vseh
naprav.
O dnevu in približni uri izvajanja dimnikarske službe
obvesti koncesionar vsaj en dan vnaprej uporabnika pisno
ali z obvestilom, objavljenim v prostorih večstanovanjske
zgradbe ali na krajevno običajen način.
13. člen
Če izvajalec dimnikarske službe ugotovi tehnične ali
druge nepravilnosti na pregledani napravi, oziroma ugotovi
druge okoliščine, zaradi katerih je ogrožena varnost pred
požarom, ali obstaja možnost zastrupitve s plinom oziroma
nedovoljenega onesnaženja zraka, je koncesionar dolžan
na nepravilnost pisno opozoriti uporabnika, mu postaviti rok
za odstranitev nepravilnosti ter se po preteku tega roka
prepričati o dejanskem stanju. Če uporabnik nepravilnosti
ne odpravi, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojni
inšpektorat koncedenta.
V primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za
življenje, zdravje ali premoženje, mora koncesionar pristojni
inšpektorat obvestiti nemudoma.
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VII. VIRI FINANCIRANJA IN DRUGA POSLOVNOFINANČNA DOLOČILA
14. člen
Dimnikarska služba se financira iz plačil za storitve, ki
jih koncesionar zaračunava uporabnikom v skladu z veljavno
tarifo v svojem imenu in za svoj račun.
Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se
določijo v sklepu o razpisu koncesije, pri čemer morajo biti
upoštevani morebitno predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni na tem področju.
Sprememba tarife se izvede na predlog koncesionarja
(ali koncedenta) in jo sprejme na podlagi statuta občine,
pristojni organ občine. Pogoji za spreminjanje cen se določijo s koncesijsko pogodbo.
15. člen
Koncesionar plačuje koncedentu odškodnino za izvajanje javne službe (koncesijsko dajatev). Odškodnina se določa v obliki deleža od plačane vrednosti storitev dimnikarske službe. Dejanska stopnja, po kateri se plačuje
odškodnina, se določi na podlagi ponudbe izbranega koncesionarja v razpisnem postopku, vendar ne more biti višja
od 3 %.
Odškodnino mora koncesionar plačevati periodično
(polletno) z enoletnim končnim obračunom, najkasneje do
31. 3. naslednjega leta.
16. člen
Koncesionar je v 30 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe dolžan z zavarovalnico skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z opravljanjem dejavnosti povzročil tretji osebi.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine v primeru, če bi oškodovanci povračilo škode uveljavljali neposredno od nje.
17. člen
Koncesionar, ki poleg obravnavane javne službe opravlja še druge dejavnosti, mora za dimnikarsko službo voditi
ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za
gospodarske službe. Smiselno enako velja tudi za koncesionarja, ki opravlja dimnikarsko službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DIMNIKARSKE
SLUŽBE
18. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja koncedent. Koncedent za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno institucijo.
19. člen
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje prostore, pregled opreme ter omogočiti
vpogled v dokumentacijo, v kataster dimnikarske službe
oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo.
Nadzor je lahko nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora.
Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta.
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O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
20. člen
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o finančnem stanju, opravljenih in potrebnih delih,
potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, samoiniciativno pa tudi v vseh drugih primerih.
Koncesionar je dolžan koncedentu do 31. marca tekočega leta podati za preteklo leto letno poročilo o opravljenih
in neopravljenih storitvah.
IX. JAVNI RAZPIS
21. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Župan s sklepom o razpisu iz drugega odstavka tega
člena določi natančne razpisne pogoje ter določi potrebno
dokumentacijo, ki jo mora predložiti ponudnik. Z razpisnimi
pogoji določenimi v sklepu o razpisu, ne sme župan posegati ali dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti, ki so
določeni s tem odlokom. Izhodiščna cena storitev se določi
v sklepu o javnem razpisu.
Merila za izbor koncesionarja so:
– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in število delavcev,
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja
dimnikarske služba,
– celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru
iste pravne osebe,
– ponujena koncesijska dajatev,
– cenik storitev,
– druge ugodnosti.
Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
X. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA,
ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV POGODBE
IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
22. člen
Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo. Pred izborom opravi strokovno presojo ponudb in poda mnenje o najugodnejšem
ponudniku strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Koncesijsko pogodbo v imenu občine podpiše župan.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar za najmanj 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
23. člen
Koncesijsko razmerje preneha s pretekom roka, za
katerega je bilo sklenjeno, s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe, z odkupom, razdorom (odstopom od) koncesijske pogodbe, z odvzemom in prevzemom v režijo.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja
koncesionarja, razen v primeru 146. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, ali njegove likvidacije oziroma z izbrisom iz ustreznega vpisnika ali registra.
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24. člen
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da soglasno in v skladu z odlokom o koncesiji
ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. Podrobnejše pogoje oziroma razmerja ob razvezi pogodbe se določi sporazumno s pisnim aktom o razvezi (sporazum).
25. člen
Koncedent lahko enostransko razdre koncesijsko pogodbo v primeru hujših kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih nepravilnosti ali neodpravljenih koncesionarjevih kršitev. Koncesijska pogodba se lahko enostransko
razdre po sodni poti.
Hujše kršitve koncesijske pogodbe so zlasti:
– redno nespoštovanje veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in
normativov za to dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja dimnikarske službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in
premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali
ne;
– opustitev vodenja katastra;
– kršitev določb pogodbe glede zavarovanja odgovornosti dejavnosti;
– onemogočanje finančnega in strokovnega nadzora
nad izvajanjem koncesije;
– namerna povzročitev iz hude malomarnosti večje ekološke škode.
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen razdor koncesijske pogodbe se določijo s koncesijsko pogodbo.
Razdor koncesijske pogodbe v primerih iz prejšnjega
odstavka je možen, če je koncedent na konkretno kršitev
koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu postavil rok za
odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri tem zagrozil s
prenehanjem koncesijske pogodbe.
Koncesijske pogodbe ni mogoče enostransko razdreti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale razdor, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin, opredeljenih z odlokom o koncesiji.
26. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odstop od koncesije. Za uveljavitev odkupa
je potrebno soglasje občinskega sveta. Odkup koncesije se
uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot šest
mesecev od odločitve občinskega sveta. V tem času mora
občinski svet tudi sprejeti nov odlok o načinu izvajanja javne
službe.
27. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju;
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi.
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XII. VIŠJA SILA
28. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po
sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter
druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje dimnikarske
službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem
delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju
dimnikarske službe v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne
službe v nepredvidljivih okoliščinah.
XIII. KAZENSKA DOLOČBA
29. člen
Če uporabnik – pravna oseba ali posameznik v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti po drugem obvestilu
koncesionarja ne omogoči opraviti obveznih dimnikarskih
storitev iz 9. člena tega odloka ali nove in rekonstruirane
naprave ne prijavi pooblaščenemu izvajalcu dimnikarskih
storitev, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 SIT. Odgovorna oseba pravne službe se kaznuje za ta prekršek z
denarno kaznijo 50.000 SIT. Če uporabnik – fizična oseba
po drugem obvestilu koncesionarja ne omogoči opraviti obveznih dimnikarskih storitev iz 7. člena tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo od 40.000 SIT.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/03-1
Loški Potok, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

4143.

Odlok o območju predkupne pravice na
nepremičninah

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in pop. 8/03) in 16. člena statuta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski
svet občine Loški Potok na 5. seji dne 29. 8. 2003 sprejel
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ODLOK
o območju predkupne pravice
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice občine
na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice
na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Za območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij, določena v prostorskih sestavinah planskih aktov
občine in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih: območje ureditvenega načrta za osrednji del
naselja Hrib, območje dela naselja Mali Log s proizvodnimi
funkcijami (LP1 – I1).
Območja, na katerih lahko občina uveljavlja predkupno
pravico so vrisana na kartah v merilu 1:5000 do parcele
natančno in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan javni interes
občine in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico ne nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena
tudi finančna sredstva.
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Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj
upravičencev v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Loški Potok

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02),
1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 55/03) in 16. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški
Potok na seji dne 29. 8. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o vračanju vlaganj
upravičencev v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Loški Potok
1. člen
V odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 11/03) se v
2. členu črta datum »od leta 1974 do 1. 1. 1995«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345/03-1
Loški Potok, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

3. člen
Šteje se, da obstaja javni interes občine, če občina
nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture
in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva,
šolstva, kulture, znanosti in športa;
– potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj;
– potrebe prenove območij;
– druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.

Na podlagi 8., 26. in 61. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21., 28. in 33.
člena odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski
svet občine Loški Potok na 5. redni seji dne 29. 8. 2003
sprejel

4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico le na tistih nepremičninah, na katerih je s prostorskim aktom predvidena
gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.

TARIFNI PRAVILNIK
za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih
sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod
d.o.o. v Občini Loški Potok

5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01/03-4
Loški Potok, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

4145.

Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo
iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega
podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok

1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se
določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za
obračun oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: voda) iz vodovodnih sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod
d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), na območju
Občine Loški Potok.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za
uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da
se zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in
vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
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2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna
oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE
ZA OBRAČUN OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– porabljena količina vode,
– števnina,
– priključna taksa.
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode
v SIT/ m3,
– tarifna postavka za obračun števnine v SIT/vodomer,
– tarifna postavka za obračun priključne takse v SIT.
5. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na
vodovodnem priključku.
Za porabnike, ki še nimajo vgrajenega vodomera, določa količino porabljene vode odlok o oskrbi s pitno vodo
na področju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 35/01).
6. člen
Cena vode je sestavljena iz fiksnega dela, variabilnega
dela in prispevkov oziroma taks, ki se določijo skladno s
predpisi.
Način obračunavanja fiksnega in variabilnega dela cene vode določa odlok o oskrbi s pitno vodo na področju
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 35/01).
7. člen
Variabilni del cene vode se zaračunava na podlagi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih, po odčitku obračunskega vodomera na vodovodnem priključku. Med dvema odčitkoma se porabnikom zaračunava akontacija za
porabljeno vodo.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklih obračunskih
obdobjih, oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi
drugih primerljivih porabnikov.
8. člen
Variabilni del cene vode (brez davka na dodano vrednost) znaša na dan sprejetja pravilnika:
– za gospodinjski odjem
– za gospodarski odjem

87,60 SIT/m3,
134,89 SIT/m3.

Sprememba veljavnih cen je možna na predlog izvajalca javne službe ter ob potrditvi predloženih novih cen s
strani ustreznega občinskega ali z državnimi predpisi določenega organa.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Števnina je znesek, ki ga izvajalec javne službe zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem menjalnem obdobju.
Iz sredstev zbrane števnine se ob menjavi vodomerov
velikosti 1/2" in 3/4" po potrebi izvede tudi zamenjava
ventila pred in za vodomerom. Če uporabniki teh vodomerov zahtevajo menjavo ventilov pred zaključkom menjalnega
obdobja oziroma v vmesnem obdobju, bremenijo stroški te
menjave v celoti porabnike.
Vse okvare, ki nastanejo na vodomeru po krivdi porabnika (zmrzal, povratni udar vroče vode, ostale poškodbe,
ki nastanejo iz različnih vzrokov), v celoti bremenijo
porabnika.
10. člen
Števnina, ki jo porabnik plača ob ceni vode, se določi
v višini:
– za vodomere,
dimenzije 1/2" in 3/4"
250 SIT/mesec,
– za vodomere,
dimenzije 1" in več
1.250 SIT/mesec.
11. člen
Priključna taksa je znesek, ki ga porabnik plača izvajalcu javne službe:
– pred priključitvijo na vodovodni sistem, ob povečavi
števila iztočnih mest v objektu ter ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta in
– v času izvajanja oskrbe s pitno vodo v obliki nadomestila za priključno moč vodovodnega priključka.
12. člen
Sredstva priključne takse, ki se zberejo od prispevkov
porabnikov ob prvi priključitvi na vodovodni sistem, ob povečavi števila iztočnih mest v objektu ter ob spremembi
namembnosti prostorov ali celotnega objekta, pokrivajo del
stroškov za obnovo in širitev vodovodnega omrežja in predstavljajo vir za vlaganje v vodovodno infrastrukturo, ki povečuje vrednost dolgoročnih obveznosti do občine iz naslova
infrastrukture v upravljanju.
Priključna taksa, ki jo porabniki plačujejo ob povečavi
števila iztočnih mest v objektu ter ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta, se obračuna samo v
višini razlike med že plačano priključno takso in priključno
takso za novo stanje objekta.
13. člen
Priključno takso ob prvi priključitvi na vodovodni sistem, ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega
objekta ter v primeru povečave števila iztočnih mest plača
porabnik pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred
priključitvijo.
Stroški izvedbe novega priključka na javno vodovodno
omrežje v priključni taksi niso zajeti in jih plača porabnik na
podlagi pogodbe, ki jo sklene z izvajalcem javne službe, ali
na podlagi prevzemnega zapisnika o izvedenih delih.
14. člen
Priključna taksa se ob prvi priključitvi na vodovodni
sistem, ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega
objekta ter v primeru povečave števila iztočnih mest določi
po možni porabi pitne in/ali tehnološke vode, izraženi v l/s,
in na osnovi posameznih izlivov, predvidenih v projektno
tehnični dokumentaciji. Za izračun se uporabljajo naslednje
formule:
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Qmax = 0,25 × √ BW

obdobja izraženega v mesecih (Qi x K1 x št. mesecev v
obračunskem obdobju). Konstanta K1 znaša 200 SIT.

Qpovp = Qmax × F

Vodomer DN (mm)

Znesek priključne moči je neodvisen od porabe vode.
Vodomer DN (“)

1/2 3/4

1 5/4 6/4

2

3

4

5

P = Qpovp × C

Nazivni pretok Qn (m3/h) 1,5 2,5 3,5

6 10 15 40 60 150

V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:

Izhodiščna poraba za
obračun priključne moči Qi
1,5 2,5 3,5
(m3)

6 10 15 40 60 150

Qmax
BW
Qpovp
F
P

C

15 20 25 30 40 50 80 100 150

– maksimalna poraba vode,
– izlivna enota oziroma enota obremenitve,
– povprečna porabe vode,
– faktor istočasnosti, glede na namembnost objekta,
– prispevek priključne takse ob prvi priključitvi na
vodovodni sistem, ob spremembi
namembnosti prostorov ali celotnega objekta
ter v primeru povečave števila iztočnih mest,
– cena za l/s, določena v SIT.

Posamezne vrednosti BW oziroma F so prikazane v
Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika.
15. člen
Cene za l/s za posamezne tipe porabnikov znašajo:
Tip porabnika

Cena za l/s v SIT

1. Individualne stanovanjske hiše, enota dvojčka,
enota vrstne hiše, stanovanjske enote v bloku, počitniške
hiše, zidanice, samostoječe garaže, drvarnice,
čebelnjaki in podobno
300.000 SIT
2. Šole, vrtci, dijaški domovi in podobno
3. Športni objekti, kino dvorane, zdravstvo, mrliške
vežice, kioski, lovski domovi, gasilski domovi, objekti
za opravljanje dejavnosti trgovine, gostinstva, turizma
ter obrti ali obrti podobne dejavnosti (storitvene
in proizvodne dejavnosti), kmetijstvo, gospodarska
poslopja, kmečki turizem, cvetličarstvo, vrtnarstvo,
pisarne, biroji in podobno

20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-05/03-3
Loški Potok, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

360.000 SIT

4146.
720.000 SIT

4. Industrija, ki rabi vodo iz javnega vodovoda za
tehnološke namene, mlekarne, živilsko predelovalna
industrija in podobno
1,200.000 SIT
5. Požarna varnost za vsako predvideno l/s

18. člen
Višino števnine in izhodiščnih podatkov za obračun
priključne takse uskladi izvajalec javne službe enkrat letno
na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v
preteklem letu, ki ga objavlja Statistični urad RS v Uradnem
listu RS.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika na področju Občine
Loški Potok preneha veljati pravilnik o določitvi prispevka za
priključitev na javni vodovod (Uradni list SRS, št. 15/83).

25.000 SIT

V primeru, ko iz projektne dokumentacije ni znana poraba vode (obremenitev iztočnih mest), se ta določi na podlagi normativov za posamezni izliv po metodi, navedeni v
Prilogi 1.
16. člen
V času izvajanja oskrbe s pitno vodo porabnik plačuje
izvajalcu javne službe drugi del priključne takse, in sicer v
obliki nadomestila za priključno moč vodovodnega priključka.
Sredstva, zbrana od tega dela priključne takse, so
prihodek izvajalca javne službe in so namenjena za vzdrževanje in obnovo obstoječe vodovodne infrastrukture (obnovo obstoječih objektov in naprav), za pokrivanje stroškov
obratovanja vodovodnih sistemov ter za izgradnjo nove vodovodne infrastrukture.
17. člen
Priključna moč je enaka nazivnemu pretoku vodomera
(Qn v m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem
mestu priključka. Strošek za priključno moč je enak zmnožku izhodiščne porabe za obračun priključne moči Qi, ki je
enaka nazivnem pretoku, konstante K1 in obračunskega

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na
območju Občine Loški Potok

Na podlagi 7. in 26. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 33/01) in 16. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški
Potok na 5. redni seji dne 29. 8. 2003 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javnem vodovodu na območju
Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba
javnih vodovodov na območju Občine Loški Potok.
2. člen
Pravilnik je obvezen za vse udeležence pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in v upravnem postopku, za javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju:
upravljavec) in uporabnike javnih vodovodov.
3. člen
Javni vodovod (v nadaljevanju: vodovod) je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov in cevo-
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vodov, ki služijo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljevanju: voda) in s katerimi upravlja in gospodari upravljavec.
4. člen
Naprave in objekti vodovoda so:
– zajetja,
– vodnjaki (vrtine),
– črpališča,
– čistilne naprave,
– cevovodi,
– prečrpališča,
– vodohrani (zbiralniki pitne vode),
– objekti in naprave za zniževanje tlaka,
– vodovodno omrežje,
– omrežje za gašenje požara – hidrantna mreža,
– drugi manjši objekti, ki služijo za pravilno in nemoteno obratovanje cevovodov in jih, glede na njihovo funkcijo,
štejemo kot njihov sestavni del.
5. člen
Vaški vodovod je samostojni vodovod s samostojnim
vodnim virom, ki ni v upravljanju upravljavca.
6. člen
Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod je
sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov
in cevovodov, ki služijo izključno za dobavo, pripravo in
oskrbo s tehnološko vodo. Vodovod za tehnološko vodo ne
sme biti fizično povezan z javnim vodovodom.
II. DEFINICIJE POJMOV
7. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi in pojmi imajo naslednji pomen:
– zajetje je objekt za zajemanje vode,
– vodnjak je objekt za zajemanje vode,
– črpališče je objekt, v katerem so nameščene črpalke
za črpanje vode,
– prečrpališče je isto kot črpališče, s funkcijo prečrpavanja vode v višje ležeči vodohran,
– čistilna naprava je objekt za čiščenje in razkuževanje
vode,
– vodohran ali vodni zbiralnik je objekt za hranjenje
vode,
– raztežilnik ali razbremenilnik je objekt za znižanje tlaka vode v cevovodu,
– reducirna postaja je objekt, v katerem je nameščen
reducirni ventil in služi za znižanje tlaka,
– cevovod je objekt za transport vode,
– vodovodno omrežje je sistem cevovodov, ki ga delimo na magistralno, primarno ter sekundarno omrežje,
– magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin
ali regij,
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega omrežja,
– primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti med magistralnim in sekundarnim omrežjem, oziroma cevovodi in objekti od zajetja do
sekundarnega omrežja,
– cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji,
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– sekundarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki služijo za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali
drugem območju ali za požarno varstveno funkcijo,
– zračnik je element za odzračevanje cevovoda,
– blatnik je element za praznjenje in čiščenje cevovoda,
– priključek je spojni vod od vodovodnega omrežja do
vodomera,
– jašek je betonski objekt na cevovodu (običajno služi
za namestitev zasunov in zračnikov),
– vodomerni jašek je jašek, v katerem je nameščen
vodomer,
– vodomer je naprava za merjenje količine porabljene
vode,
– zasun je zaporni element na cevovodu,
– hidrant je element v vodovodni mreži, ki služi za
odvzem vode iz vodovodne mreže pri gašenju požara (razlikujemo podzemne in nadzemne hidrante),
– porabnik je odjemalec vode iz vodovoda.
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA
8. člen
Pri načrtovanju vodovoda je potrebno, poleg drugih
predpisov, ki urejajo tovrstno gradnjo, upoštevati tudi določila tega pravilnika ter soglasja in smernice, ki jih opredeli
upravljavec.
a) Dimenzije cevovodov in vrste cevi
9. člen
Pri gradnji vodovoda se smejo uporabljati cevi iz naslednjih materialov:
1. litoželezne cevi iz modularne litine (duktil)
2. cevi iz polietilena visoke gostote – PE HD
3. jeklene cevi.
Vse vrste cevi morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim
standardom.
10. člen
Cevi PE HD se uporabljajo samo v naslednjih primerih:
– za izvedbo priključkov in za sekundarno omrežje,
– na terenih z nestabilno nosilnostjo tal,
– za vgradnjo v zaščitno cev,
– v drugih primerih, kjer iz tehničnih razlogov ni možna
uporaba cevi iz drugih materialov.
Največji dovoljen premer PE-HD cevi je 110 mm. Za
večje premere je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
11. člen
Jeklene cevi se uporabljajo za gradnjo cevovodov izključno na območjih, kjer zaradi zahtevnosti gradnje ni možna uporaba drugih cevi.
12. člen
Jeklene cevi morajo biti pred vgradnjo antikorozijsko
zaščitene. Antikorozijska zaščita jeklenih cevi mora biti izvedena z bitumenskim ali drugim ustreznim premazom in povita z zaščitnim trakom na svetlo očiščeno in minizirano podlago. Cev mora biti čiščena s peskanjem ali drugimi
mehanskimi pripomočki. Čiščenje cevi s kemijskimi sredstvi
ni dopustno.
Na mestih, kjer se pojavljajo blodeči tokovi, mora biti
jekleni cevovod tudi katodno zaščiten.
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b) Globine
13. člen
Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da
bo nad temenom cevi najmanj 1 m zasipa. Maksimalna
globina cevovoda sme znašati 2,5 m od temena cevi, vendar samo v izjemnih primerih in ob soglasju upravljavca.
14. člen
Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati
najmanj 50 cm, oziroma DN + 40 cm.
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Pri minimalnih odmikih 0,5 m mora biti vodovod položen tako, da je možen neoviran dostop z ene strani.
21. člen
Kolikor, zaradi terenskih razmer, ni možno zagotoviti
minimalnih odmikov iz predhodnih členov, mora izdelovalec
projekta v sodelovanju z razvojno službo upravljavca določiti
način izvedbe in vzdrževanja.
d) Križanja

15. člen
Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano
po dani niveleti s točnostjo ± 3 cm.
V jarku, izkopanem v terenu IV. in V. kategorije in v
mešanem terenu III. in IV. kategorije, je za polaganje cevovoda treba obvezno pripraviti posteljico iz sipkega materiala
v minimalni debelini 10 cm.
Plastične cevi (PE-HD cevi) se smejo polagati samo na
posteljico iz peska granulacije 0-8 mm.

22. člen
Za vsako križanje cevovoda s komunalnimi vodi, prometnicami in vodotoki je potrebno pridobiti soglasje upravljavca obstoječega komunalnega voda.

16. člen
Zasip cevovoda v višini prvih 30 cm nad temenom cevi
se sme opraviti izključno s sipkim materialom. Plastične cevi
pa s peskom, granulacije 0-8 mm.

24. člen
Pri križanju cevovoda z železnico mora cevovod potekati v zaščitni cevi ne glede na material, iz katerega so cevi.

17. člen
Kadar se ob cevovodu za potrebe upravljavca polaga
električni kabel, mora biti ta položen na posteljico v desnem
kotu jarka, gledano v smeri toka vode. Kabel mora biti položen na posteljico in v osnovnem zasipu zasut enako kot
plastične cevi.
c) Odmiki
18. člen
Cevovod mora biti projektiran in položen tako, da je na
vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za
potrebe vzdrževanja.
19. člen
Odmik objektov od cevovoda mora znašati najmanj:
– čisti objekti in oporni zidovi: 3 m,
– greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in škodljivim materialom: 5m,
– posamezna drevesa (drevored): 2 m,
– drogovi (električni in PTT): 1 m.
Navedene zahteve ne veljajo za obnovo obstoječega
omrežja, kjer teh zahtev ni mogoče izpolniti.
20. člen
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od cevovoda
odmaknjeni minimalno:
– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši
ali enaki globini kot cevovod: 3 m,
– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki
globini kot cevovod: 1,5 m
– plinovod: 1 m,
– energetski kabli, telekomunikacijski kabli in kabli javne razsvetljave, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot
cevovod: 1 m, oziroma 0,5 m, če so položeni v kineti,
– toplovod v kineti, ki poteka na manjši ali enaki globini
kot cevovod: 1 m,
– vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot
cevovod: 1 m.

23. člen
Križanja cevovodov s komunalnimi vodi morajo potekati čimbolj pravokotno.
Kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj.

25. člen
Pri križanju cevovoda s prometnico mora biti ta del
cevovoda izveden v zaščitni cevi ali pa zgrajen iz jeklenih ali
litoželeznih cevi iz modularne litine.
Vodovodna cev se obvezno položi v zaščitno cev tudi
tam, kjer je potrebno doseči toplotno zaščito, omogočiti
vzdrževanje, zavarovati objekte pred iztokom vode ali prestreči mehanske obremenitve, kjer teren ne dopušča enakega pogrezanja cevi in podobno.
26. člen
Minimalni vertikalni odmiki pri križanju cevovoda s komunalnimi inštalacijami morajo biti:
1. če poteka cevovod nad
– kanalizacijo
– toplovodno kineto
– plinovodom
– energetskim in telekomunikacijskim kablom
in kablom javne razsvetljave
2. če poteka cevovod pod
– kanalizacijo (izjemoma)
– toplovodno kineto
– plinovodom
– energetskim in telekomunikacijskim kablom
in kablom javne razsvetljave

0,6 m
0,4 m
0,4 m
0,3 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,3 m

Kot minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med
obodoma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla do
oboda cevovoda.
27. člen
Cevovod ne sme potekati pod fekalno kanalizacijo.
Kolikor tega pogoja ni mogoče izpolniti, mora biti križanje s
fekalno kanalizacijo v projektu posebej obdelano v soglasju
z upravljavcem.
Če poteka cevovod pod kanalizacijo v terenu z visoko
talno vodo, mora biti zagotovljena vodotesna izvedba kanalizacije z možnostjo kontrole.
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e) Vgradnja merilno regulacijske opreme, armatur,
fazonov in spojnih elementov
28. člen
V vodnjake, črpališča, rezervoarje in pomembna hidravlična vozlišča mora biti vgrajena ustrezna merilno regulacijska oprema.
Vrsto in tip ter mesto vgradnje določi projektant v soglasju z upravljavcem.
29. člen
V vodovodno omrežje se smejo vgrajevati samo taki fazonski kosi in armature, ki odgovarjajo veljavnim standardom.
Kolikor je, zaradi dejanskih razmer na terenu, nujna
vgradnja nestandardnega fazonskega kosa, se ta izdela iz
jeklene cevi, ki mora odgovarjati min. tlaku 16 barov. Fazonski kos mora biti antikorozijsko zaščiten.
30. člen
Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski
izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti
zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem ali izdelani iz nerjavečih materialov.
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– jašek, v katerem so vgrajeni fazonski elementi, težji
kot 150 kg, mora imeti tudi montažno odprtino minimalne
velikosti 80 x 80 cm neposredno nad elementom,
– montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim
pokrovom. Teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi. Kjer tipizirana velikost montažne odprtine ne zadošča, se izjemoma izvede plošča jaška iz armirano betonskih
lamel, ki jih je možno odstraniti,
– vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo. Nosilna
drogova lestev morata biti iz cevi ∅ 40 mm, nastopne prečke ∅ 18 mm v razmaku 300 mm. Lestev mora biti pritrjena
na steno jaška.
35. člen
Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh
vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim
nivojem poplavne vode. Dno jaška mora imeti poglobitev za
črpanje vode.
36. člen
Vodomerni jaški so obdelani v poglavju IV/c.
g) Hidranti

31. člen
Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu
iz primarnega ali sekundarnega cevovoda, pred in za zaščito pod železnico, na priključku za hidrant na primarnem
cevovodu, pred zračnikom, blatnikom in na vsakih 500-800
m na primarnem cevovodu.

37. člen
Hidranti se vgrajujejo v vodovodno omrežje v naselju
na razdaljo 80-150 m. Minimalni premer cevovoda, na katerega se priključuje hidrante, je ∅ 100 mm. Pri projektiranju
gradnje hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati veljavni
predpis o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

32. člen
Zasuni se smejo v omrežje vgrajevati tako, da so na eni
strani spojeni z gibljivim spojem.
Gibljivi spoj mora biti načeloma za zasunom, gledano v
smeri toka vode. Pri vgradnji zasuna je treba upoštevati težo
zasuna in nosilnost cevi.

38. člen
Hidranti so podzemni in nadzemni. Nadzemni hidranti
se vgradijo povsod, kjer ne ovirajo prometa in funkcionalnosti zemljišča.

33. člen
Litoželezne cestne kape se morajo obvezno podbetonirati. Betonske plošče pod cestno kapo morajo biti take
velikosti, da glede na nosilnost terena prenašajo obtežbo
kape brez pogrezanja.
f) Jaški
34. člen
V omrežje se vgrajujejo betonski jaški za vgradnjo armatur in merilno regulacijske opreme. Minimalna velikost
jaškov mora biti:
– po višini 170 cm,
– po dolžini je vsota dolžine vseh vgrajenih elementov
+ 40 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do
∅ 150 mm, 150 cm na cevovodih do ∅ 250 mm in 180 cm
na cevovodih do ∅ 600 mm,
– po širini je vsota dolžin vseh vgrajenih elementov na
odcepu + 1/2 najširšega vgrajenega elementa v osi cevovoda + 80 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do
∅ 150 mm, 150 cm na cevovodih do ∅ 250 mm in 180 cm
na cevovodih do ∅ 600 mm,
– nad ploščo jaška mora biti minimalno 30 cm zasipa,
– dno jaška mora biti iz gramoznih krogel ∅ 10-50 mm
v debelini plasti minimalno 20 cm ali z betoniranim dnom s
poglobitvijo za črpanje vode,
– velikost vstopne odprtine mora biti min. dim. 60 x 60
cm. Locirana mora biti v kotu jaška. Vstopna odprtina se
mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom. Teža
pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi,

39. člen
Hidrant, vgrajen na primarni vodovodni mreži, mora
imeti na priključku zasun.
40. člen
Hidrant se sme zasipati le z gramoznim materialom.
Vrh glave podzemnega hidranta mora biti 10-20 cm pod
niveleto terena.
41. člen
Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo biti
podbetonirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo mora biti tako velika, da glede na nosilnost terena, prenaša obtežbo kape brez pogrezanja. Podbetoniran mora biti
tudi N kos, na katerega je montiran hidrant.
h) Preizkušanje cevovoda
42. člen
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in kakovost zgrajenega cevovoda.
Tlačni preizkus se mora opraviti na vsakem novo zgrajenem cevovodu. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ in vodja gradbišča.
Zapisnik je sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije.
43. člen
Tlačni preizkus vseh vrst cevi se izvaja točno po navodilih proizvajalca. Tlačni preizkus cevovoda iz jeklenih cevi
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se izvede na dvakratni delovni tlak, vendar ne manj kot
15 barov. Tlačni preizkus mora trajati min. 2 uri oziroma
60 min/100 m cevovoda.
44. člen
Klorni šok je preizkus, s katerim se ugotovi, ali je vodovod sposoben prenašati zdravo pitno vodo. Preizkus izvede
pooblaščena organizacija in o preizkusu izda ustrezen dokument. Klorni šok se mora opraviti na vsakem novozgrajenem vodovodu.
i) Vodohran
45. člen
Vodohran mora biti grajen iz trdih in higieničnih gradbenih materialov, in sicer:
– armaturna komora iz opeke in betona,
– vodna celica iz nepropustnega armiranega betona,
uglajena do črnega sijaja.
Notranja površina vodne celice mora biti premazana z
atestiranim higienskim vodotesnim premazom, tla in stene
prostora nad armaturno komoro pa morajo biti obložene s
keramičnimi ploščicami. V stene vodohrana se sme vgrajevati le litoželezne fazonske kose, ki morajo biti zabetonirani
neposredno ob betoniranju stene.
Dotočna cev mora biti opremljena s plovcem.
Vodohran mora biti ograjen z ograjo višine 2 m iz AB ali
kovinskih stebričkov ter aluminijevega žičnega prediva. Ograja mora biti oddaljena od vnožja nasipa najmanj 100 cm.
46. člen
Vodotesnost vodne celice je potrebno dokazati z izvedenim tlačnim preizkusom, ki mora trajati najmanj 24 ur,
nivo vode pa se ne sme zmanjšati za več kot 1% skupne
višine vode v vodohranu.
Višina prekrivnega sloja nad vodno celico mora biti
najmanj 50 cm.
Zunanje stene vodohrana morajo biti premazane z ibitol premazom in zaščitene z izotekt varjenim slojem.
j) Označevanje vodovodnih naprav
47. člen
Zasuni in hidranti morajo biti obvezno označeni z označevalnimi tablicami. Oblika in velikost označevalne tablice je
predpisana z veljavnimi standardi.
48. člen
Označevalne tablice morajo biti pritrjene na vidnem
mestu najbližjega objekta. Če v bližini ni objekta, se tablico
postavi na zato posebej postavljen drog.
49. člen
Trasa cevovoda se označuje z opozorilnim trakom z
napisom: “pozor vodovod”, ki se polaga na osnovni zasip
(30 cm nad temenom cevi). Nad cevovodi iz plastičnih cevi
mora biti položen označevalni trak s kovinskim vložkom.
IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI
a) Postopek za priključitev objekta na javno
vodovodno omrežje
50. člen
Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje
mora naročnik (bodoči porabnik) z upravljavcem skleniti pogodbo o priključitvi.
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K pogodbi mora priložiti:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu, ki velja za
projektno dokumentacijo,
– projekt vodovodnega priključka, interne inštalacije
oziroma tehnološki projekt, za proizvodne in druge objekte,
kjer se bo voda rabila v tehnološke namene,
– dokazilo o plačilu prispevka pred prvo priključitvijo
(priključna taksa).
51. člen
Upravljavec ni dolžan skleniti pogodbe o priključitvi, če
naročniku ne more zagotoviti zadostnih količin vode in izpolniti dobavno tehničnih pogojev, ali če bi bila s tem motena
oskrba ostalih porabnikov.
52. člen
Na osnovi sklenjene pogodbe o priključitvi upravljavec
naročniku opravi:
– odkaz trase priključka in merilnega mesta na podlagi
podatkov iz projekta hišnega priključka (po potrebi se zagotovi tudi prisotnost geodetske službe),
– skladno z dogovorom z naročnikom izdela ponudbeni predračun in pogodbo za izvedbo priključka.
53. člen
Upravljavec izvede priključek, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz pogodbe o priključitvi.
54. člen
Spremembo lokacije merilnega mesta, trase priključka
ali dobavnih količin lahko porabnik zahteva po enakem postopku, kot nov priključek, pri čemer upravljavec za vsak
primer posebej presodi, če je potrebno predložiti ustrezno
dokumentacijo v celoti ali samo deloma.
55. člen
Ob rekonstrukciji dotrajanega sekundarnega vodovodnega omrežja, se, na stroške lastnikov priključkov, obnovijo tudi dotrajani vodovodni priključki, ne glede na njihovo
starost.
Vodovodne priključke je treba obnoviti tudi v primerih,
ko so zgrajeni iz zdravstveno neustreznih materialov in v
primerih, ko je njihova starost večja od 50 let.
56. člen
Priključek se ukine na osnovi pisnega naročila lastnika
priključka. Stroške ukinitve poravna naročnik.
b) Dimenzije priključkov in izvedba
57. člen
Dimenzijo priključka določi projektant v sodelovanju z
upravljavcem glede na število in obremenitev izlivnih mest.
Predvidoma znašajo dimenzije priključka:
Število izlivnih mest

do 10
10–25
nad 25

Vrsta in min. dimenzija priključka

PEHD (12,5 bar) 3/4
PEHD (12,5 bar) 1/1
PEHD (12,5 bar) 6/4

Če se predvideva, ob upoštevanju vseh podatkov iz
projekta interne instalacije oziroma tehnološkega projekta,
večjo konično porabo kot 1 l/sek., se dimenzionira priključek s hidravličnim izračunom.
58. člen
Za gradnjo vodovodnih priključkov se smiselno uporabljajo določbe poglavja projektiranje in gradnja vodovoda.
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Priključna cev mora biti na območju, kjer je vgrajena v
teren, položena na peščeno posteljico debeline 10 cm iz
dvakrat sejanega peska ter obsipana in zasipana s tem materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi.
Trasa priključne cevi mora potekati po javnih zemljiščih
in po funkcionalnem zemljišču priključnega objekta in samo
izjemoma prek drugih zemljišč. Naročnik priključka mora
pred izvedbo priključka pridobiti pisno soglasje lastnikov
vseh zemljišč, preko katerih poteka trasa priključne cevi. Na
celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom
vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak
s kovinskim vložkom in napisom “POZOR – VODOVOD”.
Priključna cev do vključno DN 50 (∅ 63) mora biti
obvezno vgrajena v zaščitni cevi na naslednjih mestih:
– pod vsemi urejenimi površinami, razen pod zelenicami,
– pod voznimi površinami,
– ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo
na priključno cev,
– v drugih primerih, ko bi bil dostop zaradi drugih pogojev otežkočen ali onemogočen.
Material zaščitne cevi je PVC ali PE HD. Tlačna stopnja
zaščitne cevi je najmanj PN 6.
Velikost zaščitne cevi znaša:
– za priključno cev do DN 32 (∅ 40) je velikost zaščitne cevi najmanj ∅ 75,
– za priključno cev do DN 40 (∅ 50) je velikost zaščitne cevi najmanj ∅ 90,
– za priključno cev do DN 50 (∅ 63) je velikost zaščitne cevi najmanj ∅ 110.
c) Lokacija in izvedba merilnega mesta
59. člen
Merilno mesto je namenjeno vgraditvi merilnih naprav
za merjenje količine dobavljene vode porabnikom.
Vsa merilna mesta se vgradijo v vodomerni jašek zunaj
objekta. V izjemnih primerih, o čemer presodi upravljavec,
pa je lahko jašek v objektu.
60. člen
Zunanji vodomerni jaški so lahko armirano betonske
izvedbe ali pa tipski, serijske proizvodnje, in morajo imeti
vgrajen ustrezen pohoden vodotesni pokrov, ki onemogoča
vdor meteorne vode. Vgradnja tipskega vodomernega jaška
se lahko izvede, če jašek omogoča vzdrževanje vodovoda in
preprečuje zamrznitev.
Vodomerni jašek ne sme biti lociran na površinah, ki so
namenjene motornemu prometu. Če temu pogoju ni mogoče zadostiti, je potrebno zagotoviti povozen pokrov.
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Vodomernih jaškov izven objekta se praviloma ne gradi v
terenih s talno vodo. Jolikor se tej zahtevi ne da izogniti, mora
biti jašek vodotesen s poglobitvijo na dnu za črpanje vode.
Vstopna odprtina jaška mora biti nad nivojem talne vode.
63. člen
Pokrovi na vodomernih jaških so praviloma iz rebraste
pločevine, ki je ustrezno ojačana in ima vgrajeno toplotno
izolacijo (pokrov oziroma dodatna montažna toplotna izolacija mora biti izdelana tako, da temperatura v jašku ni nižja
od + 3°C).
Tovrstni pokrovi so lahko eno., dvo- ali tridelni. Pokrov
ali del pokrova, ki se samostojno dvigne, ne sme biti težji od
20 kg. Dimenzije pokrova so:
– za vodomere do DN 40 mm: 100 x 60 cm,
– za vodomere od DN 50 do DN 100 mm: 60 x 60
cm,
– za vodomere nad DN 100 mm: 80 x 80 cm.
64. člen
Notranje dimenzije zunanjih armirano betonskih vodomernih jaškov so odvisne od velikosti ter števila vgrajenih
vodomerov:
Vodomer DN (mm)
Za en vodomer
dolžina x širina x višina (cm)

20
25
40
kombiniran
kombiniran
kombiniran
kombiniran

50/20
80/20
100/20
150/40

Za dva vodomera
dolžina x širina x višina (cm)

100 x 60 x 100
100 x 60 x 100
120 x 60 x 100
210 x 120 x 170
240 x 120 x 170
270 x 120 x 170
300 x 130 x 170

100 x 80 x 100
100 x 80 x 100
120 x 100 x 100
220 x 150 x 170
250 x 150 x 170
280 x 150 x 170
310 x 170 x 170

Opomba: dimenzije so svetle mere
Jašek mora imeti vgrajena nerjaveča vstopna železa ali
lestev, poleg tega pa je pri izvedbi obvezno upoštevati pogoje iz prejšnjih poglavij tega pravilnika.
d) Način vgradnje vodomerov

61. člen
Če je vodomerno mesto v objektu porabnika, mora biti
cev vodovodnega priključka v zaščitni cevi v celotni dolžini
od vstopa v objekt do vodomera.
Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan
vodotesno in elastično (lahko tudi v zaščitni cevi), tako da
dopušča potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.

65. člen
Vodomeri, armature in fazonski kosi morajo biti v jašku
tako nameščeni, da je možna enostavna montaža oziroma
zamenjava. V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajočimi spojnimi elementi v smeri
dotoka vode:
– zaporni element (krogelna pipa ali zasun),
– vmesni del pred vodomerom (po potrebi),
– nepovratni ventil kot vložek v vodomeru ali samostojni element (pri večjih vodomerih),
– vodomer,
– montažno demontažni kos (pri vodomerih DN 50 ali
večjih vodomerih),
– zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim
izpustom,
– čistilni kosi se vgrajujejo za prvim zapornim elementom pri vseh priključkih, kjer so vgrajeni vodomeri, večji ali
enaki DN 50 mm.

62. člen
Vodomerni jašek v vodoprepustnem terenu mora imeti
iztok z drenažo, v neprepustnem terenu pa poglobitev za
izčrpavanje vode. Priključitev iztoka iz jaška na kanalizacijo
ni dopustna. Na vodoprepustnih terenih se lahko izdelajo
tudi zunanji vodomerni jaški brez betonskega dna (nasutje
dna z gramozom ali s prodcem granulacije 0-3 cm), na
vodoneprepustnih terenih pa z betonskim dnom.

66. člen
Za vodomerom se vgrajujejo nepovratni ventili, da se
prepreči povratek vode oziroma onesnaževanje javnega
omrežja iz naprav porabnika. Objekti, ki imajo dva ali več
priključkov, morajo imeti na vseh priključkih vgrajene nepovratne ventile.
Uporabnik vodovoda je dolžan pri izdelavi notranje inštalacije predvideti tehnično rešitev, ki bo kompenzirala vi-
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Št.

šje tlake v internem omrežju, ki nastajajo ob pripravi tople
vode.
67. člen
Naprave za gretje vode in druge tovarniške in tehnične
naprave, ki rabijo vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter
delujejo pod višjim tlakom, kot je v omrežju, ali lahko vračajo
vodo v omrežje, morajo biti izvedene tako, da je onemogočen povratni tok vode iz instalacije v vodovodno omrežje.
Interna instalacija porabnika, ki pri tehnološkem procesu uporablja snovi, ki lahko ogrozijo sanitarno neoporečnost vode, mora biti izvedena tako, da je popolnoma izključena možnost povratnega toka vode iz instalacije v omrežje
upravljavca.
e) Tipi in dimenzije vodomerov
68. člen
Vrsto in tip vodomerne naprave, ki se uporabljajo za
merjenje porabljene vode, določi upravljavec.
69. člen
Dimenzijo vodomera določi upravljavec v sodelovanju
s projektantom vodovodne inštalacije, na osnovi podatkov o
predvideni porabi vode.
Vgrajujejo se lahko vodomeri z naslednjimi karakteristikami:
Vodomer DN (mm)

Pretok Qn
(m3/h)

Vgradna dolžina
(mm)

20
2,5
190
25
6,0
260
40
10,0
300
kombiniran 50/20
15,0
270
kombiniran 80/20
40,0
300
kombiniran 100/20
60,0
360
kombiniran 150/40
150,0
500
Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi.
Leto overitve mora biti enako letu vgradnje, razen pri izrednih menjavah, ki se izvajajo prve dni po novem letu, pred
pridobitvijo novo overjenih vodomerov.
V. TEHNIČNO DOBAVNI POGOJI
70. člen
Priključitev objekta na vodovod je možna pod naslednjimi pogoji:
– da je kota tlačne črte pri Q max v vodovodnem omrežju najmanj 15 m nad koto najvišjega izliva v objektu,
– da bodoči porabnik s predvidenim odvzemom vode
ne bo presegal pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja in povzročal motenj v oskrbi ostalih porabnikov,
– da vodovodni priključek ni daljši od 50 m.
V primerih, ko je vodovodni priključek daljši od 50 m,
razmere na omrežju pa omogočajo priključitev objekta na
javno omrežje, določi razvojna služba upravljavca, v odvisnosti od načrtovane pozidave ožjega področja, pogoje za
priključitev in stalnost priključka. V primeru, da je na osnovi
sprejetih prostorskih načrtov na določenem območju predvidena večja pozidava, se objekti priključujejo na javno vodovodno omrežja po izgradnji minimalnega standarda komunalne infrastrukture.
71. člen
Začasni priključek na javni vodovod je možen:
1. za gradbišče (gradbiščni priključek),
2. za razne javne prireditve,
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3. za začasne objekte, pod pogojem, da obstoj teh
objektov ni v nasprotju z veljavnim prostorskim načrtom občine (na podlagi priložene lokacijske informacije),
4. v drugih primerih, po oceni upravljavca vodovoda.
Začasni priključek se izvede, če ga je tehnično možno
izvesti in če se s tem ne poslabšujejo pogoji oskrbe z vodo
drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod, oziroma
se s tem ne vpliva na kakovost vode. Pogoj za začasno
priključitev na javni vodovod je urejeno začasno odjemno
mesto po navodilih upravljavca. Začasne priključke odstrani
upravljavec po prenehanju potrebe po njihovi uporabi na
stroške uporabnika začasnega priključka.
Odločitev o možnosti izvedbe začasnega priključka
sprejme razvojna služba upravljavca vodovoda, pri čemer za
vsak primer posebej presodi, kakšno dokumentacijo mora
bodoči porabnik predložiti.
72. člen
Dobavni tlak v omrežju je odvisen od hidravličnega
stanja in porabe vode v omrežju. Praviloma se obratovalni
tlaki gibljejo od 1,5 do 6,0 barov. V posebnih pogojih in v
posameznih primerih je tlak lahko višji ali nižji.
Če je tlak v omrežju višji od 6,0 barov, mora porabnik
za zaščito internega omrežja vgraditi za obračunskim vodomerom reducirni ventil tlaka, ki je sestavni del interne inštalacije.
73. člen
Naprave za zvišanje tlaka v objektih so del interne
instalacije in se lahko vgradijo le s posebnim soglasjem
upravljavca.
Naprave za zvišanje tlaka se morajo priključiti preko
vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda preko vodomera in ventila s plovcem, v primerih, ko iz omrežja ni
možno zagotavljati črpalne količine vode.
Vtok v rezervoar mora biti nad najvišjim nivojem vode v
rezervoarju.
VI. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODA
74. člen
Vse vodovodne naprave, ki jih gradi ali rekonstruira
katerikoli izvajalec in bodo po dokončni izgradnji prešle v
upravljanje upravljavca, dodatno nadzira med samo gradnjo
strokovna služba upravljavca, na stroške investitorja.
75. člen
Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika obsega kontrolo izvajanja določil izdanih soglasij in tega pravilnika ter
kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.
Izvajalec del je dolžan poklicati pooblaščenega predstavnika upravljavca:
– pri izvedbi peščene posteljice,
– pri zasipu cevovoda 30 cm nad temenom cevi,
– pri tlačnem preizkusu cevovoda,
– pri dezinfekciji cevovoda.
VII. PREVZEM VODOVODOV V UPRAVLJANJE
76. člen
Investitor javnega vodovoda mora le-tega predati v last
občini, na območju katere je vodovod zgrajen. Način in
pogoje predaje opredelita investitor in občina s pogodbo.
Občina preda predmetni vodovod v upravljanje upravljavcu.
Ob primopredaji mora investitor izročiti občini oziroma upravljavcu naslednjo dokumentacijo:
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– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– izdelan kataster vodovoda, v skladu z veljavnim pravilnikom in zahtevami upravljavca,
– zapisnik o tlačnem preizkusu,
– tehnično dokumentacijo po 39. členu ZGD-1,
– atest o izvedenem klornem šoku,
– podatke o investicijski vrednosti,
– uporabno dovoljenje.
Na osnovi zapisnika o prevzemu javnega vodovoda vnese upravljavec vodovod v kataster komunalnih naprav in v
evidenco sredstev v upravljanju.
77. člen
Vaški vodovod prevzame upravljavec v upravljanje le,
če so izpolnjeni pogoji tega pravilnika in je vodovod zgrajen
oziroma saniran skladno z vsemi predpisi ter ima vodni vir, ki
ustreza pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode, in
urejene varstvene pasove.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
78. člen
Obstoječe stanje naprav, s katerimi upravljavec že
upravlja, pa niso v stanju, ki ga zahteva ta pravilnik, ne
ogroža pa varnosti oskrbe s pitno vodo, se sanira postopoma, v roku, ki ga dopušča letno planiranje enostavne reprodukcije.
79. člen
Naprave, za katere odgovarja uporabnik vodovoda in
niso v stanju, ki ga zahteva ta pravilnik, ni pa ogrožena
varnost oskrbe s pitno vodo, so uporabniki dolžni sanirati v
roku, določenim z odločbo, ki jo izda upravljavec vodovoda.
80. člen
Uporabniki javnega vodovoda so ob zamenjavi hišnih
priključkov, rekonstrukciji napajalnega omrežja ali v drugih
utemeljenih razlogih na zahtevo upravljavca dolžni izvesti
prestavitev merilnega mesta iz objektov v merilne jaške izven
objekta. Novo lokacijo merilnega mesta, ki mora biti čim
bližje sekundarnem cevovodu, določita skupno uporabnik
in predstavnik upravljavca. Stroške izgradnje jaška ter dobave potrebnega materiala nosi uporabnik vodovoda, stroške
montaže in prestavitve vodomera pa upravljavec.
Neupoštevanje zahteve upravljavca iz predhodnega odstavka se sankcionira s prekinitvijo dobave vode.
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MORAVSKE TOPLICE
4147.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 6.
redni seji dne 2. 9. 2003 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za območje novega zdravilišča Rimska Čarda
v k.o. Sebeborci
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za območje novega zdravilišča Rimska Čarda v k.o. Sebeborci.
2. člen
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 1. oktobra do
31. oktobra 2003 v prostorih sejne sobe hotela Vivat v
Moravskih Toplicah in v prostorih dvorane vaško-gasilskega
doma v Sebeborcih.
3. člen
V času javne razgrnitve bosta potekali javni obravnavi v
naslednjih terminih:
– v Moravskih Toplicah, v sredo, dne 22. 10. 2003 ob
14. uri v sejni sobi hotela Vivat,
– v Sebeborcih, v sredo, dne 22. 10. 2003 ob 17. uri
v dvorani vaško-gasilskega doma.
4. člen
V času javne razgrnitve se lahko poda pisne pripombe
in predloge v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve ali
po pošti na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 333-06/00-1
Moravske Toplice, dne 2. septembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.

81. člen
Vsa izdana soglasja do dneva uveljavitve tega pravilnika
ostanejo v veljavi, izvedbe pa morajo že upoštevati normative po tem pravilniku.
82. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/03-4
Loški Potok, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za območje novega zdravilišča Rimska
Čarda v k.o. Sebeborci

4148.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Moravske Toplice

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in določili pravilnika o ravnanju z
dokumentarnim gradivom v Občinski upravi občine Moravske Toplice z dne 20. 4. 1999 ter 30. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02
in 28/03) je župan dne 10. 9. 2003 sprejel
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SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Moravske Toplice
1. člen
Občinska uprava občine Moravske Toplice uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
obcina@moravske-toplice.si
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave občine Moravske Toplice.
2. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice z dne 5. 12. 2002 (Uradni list RS, št.
112/02).
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/01-1/8
Moravske Toplice, dne 10. septembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

NOVO MESTO
4149.

Program priprave lokacijskega načrta Revoz

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02)
sprejme župan

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta Revoz
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta
Leta 1969 je bil sprejet zazidalni načrt za Industrijo
motornih vozil (IMV) v Novem mestu (Skupščinski Dolenjski
list, št. 9/69).
V minulih letih razvoja so potrebe nove tovarne po
kompleksni ureditvi prostora toliko narasle, da so večkrat
presegle možnosti prostorskega razvoja, ki jih je ponujal
navedeni zazidalni načrt. S spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo
mesto v letih od 1996 do 1999 je bil zazidalni načrt v
nekaterih delih razveljavljen.
Območje tovarne Revoz sedaj ureja odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega
jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92,
32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99,
60/99, 96/00, 49/01, 69/02 in 92/02).
Planska podlaga za izdelavo tega lokacijskega načrta
je sprejet odlok o urbanistični zasnovi Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02). Ta je opredelila maksimalne meje
širitve tovarne, še sprejemljive za mesto, ki je že obkrožilo
tovarno.
Z razvojem tehnologije in vedno večjih zahtev trga se
vse več pojavljajo potrebe po posodabljanju oziroma širitvi
in rekonstrukciji obstoječih objektov.

Št.
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2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Koncept Revoza je, da se tovarno naredi prijazno, tako
za tiste, ki v njej delajo, kot za tiste, ki ob njej živijo. Tako bo
poseben poudarek na stičnih območjih z mestno stanovanjsko strukturo.
Poleg tega bo UN obravnaval sklop novih objektov,
sklop ureditev odprtih platojev in novih zelenih površin.
Celotna površina urejanja bo približno 64 ha, in sicer v
dveh variantah:
– ena za primer, da tovarna Adria mobil ostaja na sedanji lokaciji,
– druga za primer, da to območje prevzame Revoz za
potrebe svoje proizvodnje.
Poleg novih ureditev in širitev, bo lokacijski načrt zajel
celotno komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo
tovarne ter obravnaval vse vrste odpadkov v tovarni in njene
škodljive emisije.
Priprava LN obsega izdelavo:
– strokovnih podlag, določenih v točki 4. tega programa priprave,
– LN mora biti izdelan v skladu z 24., 43., 44., in 46.
členom ZUreP-1.
Sestavni del lokacijskega načrta bodo vsa zemljišča v
lastniškem kompleksu Revoz ter mestna sprehajalna pot ob
celotnem zahodnem in južnem obrobju tovarne (ob potoku
Težka voda in z iztekom na Belokranjsko cesto). Enako velja
za celotno Belokranjsko cesto od osebnega do tovornega
uvoza v tovarno.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje so:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za
rudarstvo
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko
Uprava RS za civilno letalstvo
ELES-Elektro Slovenija d.o.o.
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS in komunalne zadeve
JP Komunala Novo mesto d.o.o.
JP Elektro PE Novo mesto
Telekom Slovenije PE Novo mesto
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Novo mesto
Krajevna skupnost Gotna vas
Krajevna skupnost Kandija Grm
Krajevna skupnost Žabja vas
Istrabenz plini d.o.o.
Geoplin d.o.o.
BOMA d.o.o.
MOPE, Agencija RS za varstvo narave
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Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto
MOPE, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo
mesto
Direkcija RS za ceste, izpostava Novo mesto
Slovenske železnice ter
druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave
lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Ta se pridobijo v skladu s 33. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi
trg 6, Novo mesto (v nadaljevanju: MONM OPP).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Revoz d.d.
Novo mesto in variantno Adria mobil d.o.o.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter LN je Revoz d.d.
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
členi od 156. do 160. ZUreP-1 in ga izbere Revoz d.d.
Pred dokončnim izborom mora MONM OPP potrditi smernice oziroma projektno nalogo za izdelavo LN.
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini in na način, kot je
predpisano z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02) in z Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
– zazidalni načrt za IMV, Z-4/69 (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/69),
– vse lokacijske dokumentacije, ki so investitorju izdane v vmesnem obdobju za posamezne ureditve znotraj sedanjega območja tovarne,
– odlok o PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča s spremembami in dopolnitvami,
– tehnološko-energetski projekti in študije komunalne
infrastrukture, proizvodne tehnologije, ravnanja z odpadki,
logistike,
– idejni projekt obnove Belokranjske ceste,
– urbanistična zasnova Novega mesta (Uradni list RS,
št. 69/02),
– zakonsko veljavni standardi s področja varstva okolja
za bivalna območja in njihove stične cone z industrijskim
območjem (za obstoječe stanje in predvideno stanje z LN).
Pred izdelavo LN mora investitor zagotoviti izdelavo
naslednjih strokovnih podlag:
– geodetsko topografski načrt v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi
podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podlage,
izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag
za pripravo prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
17/85);
– katastrski načrt območja LN, izdelan v M 1:1000
oziroma v M 1:2880;
– idejne rešitve novih objektov in sanacije obstoječih
oziraje se na predvideno logistiko, transport, tehnologijo in
ekologijo;
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
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– geološko in geotehnično poročilo;
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev;
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev;
– strokovne podlage za strokovno ravnanje s posebnimi odpadki;
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej
pa:
1. ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa (virov) in imisijskih obremenitev varovanih območij,
2. vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda in hudournikov s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
3. ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
4. ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem
zemlje in tal,
5. ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
6. ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja.
Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z Navodilom o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje
(Uradni list RS, št. 70/96) in z upoštevanjem evropskih
standardov (Council Directive 97/11/EC of March 1997
amending Directive 85/337/EEC on the effects of certain
public and private projects on the environment, Official jurnal. NO.L073,14/03/1997 P0005).
Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Smernice s področja varstva kulturne dediščine lahko
slonijo le na podlagi veljavnih občinskih odlokov s tega
področja in strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine, ki jih zagotovi Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za
kulturno dediščino v skladu z 41. členom zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Naravovarstvene smernice lahko slonijo le na podlagi
veljavnih občinskih odlokov s tega področja in strokovnih
zasnov s področja varstva okolja, ki jih zagotovi Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje v
skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02).
5. Roki izdelave lokacijskega načrta
V postopku priprave lokacijskega načrta je potrebno
povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter
pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 30. in 73.
členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02).
Oddelek za prostorsko planiranje Mestne občine Novo
mesto organizira in izvede prostorsko konferenco v skladu z
28. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02).
Izdelovalec lokacijskega načrta bo ocenil ali je bilo
vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (krajinska arhitektura, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo
izdelan predlog lokacijskega načrta. Pred začetkom izdelave se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v točki 4. tega programa.
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Investitor in izdelovalec zagotovita gradivo za pridobitev
smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom v 5 dneh po sprejemu
programa priprave.
MONM OPP pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora, določenih v 3. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge.
Izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje
prostorske ureditve v 15 dneh po prevzemu vseh smernic.
MONM OPP potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu predloga izdelovalca.
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN:
Izdelovalec in investitor zagotovita izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 4. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela usklajeni predlog LN za javno razgrnitev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag. Izdelovalec preda usklajeni predlog LN za javno razgrnitev
MONM OPP. Javno se razgrneta obe varianti LN.
MONM OPP izvede vse potrebne aktivnosti za javno
razgrnitev predloga LN v krajevnih skupnostih Kandija Grm,
Žabja vas in Gotna vas ter sedežu MONM v skladu z 31.
členom ZUreP-1. Izdelovalec je dolžan zagotoviti gradiva za
javne razgrnitve. Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni. Občani, organi
in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve lokacijskega načrta.
MONM OPP v času javne razgrnitve organizira javni
obravnavi v navedenih krajevnih skupnostih ob predhodni
najavi termina v enem od lokalnih medijev.
Po javni razgrnitvi občinski svet obravnava variantni
rešitvi predloga lokacijskega načrta in na predlog MONM
OPP odloči o izbrani varianti.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb. V
skladu z njimi izdelovalec v 15 dneh pripravi dopolnjen predlog LN in jih dostavi MONM OPP.
V skladu s 33. členom ZUreP-1 MONM OPP pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k dopolnjenim predlogom LN.
Po izteku predpisanega roka za pridobitev le-teh, pripravi izdelovalec v 15 dneh predlog LN za sprejem s stališči
do pripomb iz javne razgrnitve in jih s posredovanjem MONM
OPP dostavi v sprejem Občinskemu svetu Mestne občine
Novo mesto.
Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog
župana sprejme lokacijski načrt Revoz z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.
6. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Revoz d.d. zagotovi sredstva za izdelavo strokovnih
podlag, lokacijskega načrta in njihovo recenzijo.
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Novo mesto, dne 9. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
4150.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora v ureditvenem območju mesta
Slovenska Bistrica

Na podlagi 81., 82., 83. in 84. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), programa priprave
prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 51/99) in na podlagi
določil statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 1. izredni seji dne 11. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora v ureditvenem območju mesta
Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejme začasni ukrep za zavarovanje urejanja prostora (v nadaljevanju besedila: začasni ukrep)
z namenom, da se zaščiti površina znotraj ureditvenega
območja mesta Slovenska Bistrica.
2. člen
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica se
sprejema na podlagi programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2003).
3. člen
Območje, za katerega se sprejme začasni ukrep zajema del parc. št. 1305/1 k.o. Slovenska Bistrica in predstavlja zemljišče varovalnega pasu za potrebe Srednje šole
Slovenska Bistrica, ki se v naravi nahaja zahodno od par. št.
1305/2 k.o. Slovenska Bistrica. Varovalni pas parc. št.
1305/1 k.o. Slovenska Bistrica obsega območje v dolžini
ca. 161 m in širine ca. 20 m.
4. člen
V času veljavnosti odloka je na delu parc. št. 1305/1
k.o. Slovenska Bistrica prepovedana parcelacija zemljišča,
promet z njim in gradnja, razen za potrebe Srednje šole
Slovenska Bistrica.
5. člen
Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica razen ukrepov,
ki bi ovirali izvajanje posegov za potrebe Srednje šole Slovenska Bistrica.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 10/032-01/1-4/2003
Slovenska Bistrica, dne 11. septembra 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
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SODRAŽICA
4151.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Sodražica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 22/00),
7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št 32/93 in 30/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98, in 31/00) ter 15. člena statuta Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine
Sodražica na 26. seji dne 16. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje in upravljanje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi z vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega vodovoda).
2. člen
Javni vodovod po tem odloku je magistralno, primarno
in sekundarno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in
napravami, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj petim
gospodinjstvom ali dvajsetim ljudem in je v lasti Občine
Sodražica.
3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,
ki uporablja vodo iz javnega vodovoda ali uporablja njegovo
požarnovarnostno funkcijo.
4. člen
Upravljalec javnega vodovoda sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda se sprejme v enem letu od uveljavitve odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Sodražica.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKA IN UPRAVLJALCA
5. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– interno vodovodno ali hidrantno omrežje, ki ga od
javnega omrežja ločuje merilno ali obračunsko mesto,
– vodovodni priključek,
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim
omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi,
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim,
– vodomerni jašek ali niša,
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– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi
upravlja in razpolaga in se zgradijo na podlagi gradbenega
dovoljenja. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme
priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega organa pristojnega za izdajo gradbenih dovoljenj.
6. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
Magistralno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode,
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja,
– črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regijam.
Primarno omrežje in naprave:
– objekti in naprave za oskrbovanje dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja
(industrijskih območij, turističnih območij), kot so: vodnjaki,
črpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju,
– vodni zbiralniki,
– cevovodi od črpališča ali zajetij do sekundarnega
vodovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji).
Sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju
(industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje),
– omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje),
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča ali naprave za vzdigovanje ali reduciranje
tlaka vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju.
lll. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga v skladu z določili tega odloka izda upravljalec.
8. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira
javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Upravljalec mora o tem obvestiti bodočega uporabnika
in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni
priključek.
9. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
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– vlogi za spremembo namembnosti prostora,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek.
10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz
prejšnjega člena tega odloka ali pred priključitvijo objekta
naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k prostorsko izvedbenemu aktu:
– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom
potrebnih količin pitne vode,
b) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo, kadar je predpisana,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,
c) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja in vlogi za spremembo namembnosti prostora:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– detajli izvedbe priključka,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
d) za priključitev objekta:
– soglasje za priključitev (če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja),
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje,
– katastrski načrt,
– izjavo izvajalca oziroma investitorja o skladnosti gradnje s projektom, v primeru, da se predvidena gradnja nahaja
v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– dokazilo o izvedenem tlačnem preizkusu ter dezinfekciji in izpiranju vodovodne instalacije, atest vgrajenih materialov,
e) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu ali
gradbeno dovoljenje za objekt, ki se gradi,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča (po potrebi),
– opis predvidene porabe vode,
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
Soglasje izdaja upravljalec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lastni vir oskrbe s pitno vodo
(vodovodni sistemi, ki jih ne upravlja upravljalec oziroma ne
sodijo med javne vodovode), kakor tudi v primerih, ko objekt ne potrebuje vode, in v primerih, kadar je potrebna
prestavitev cevovoda zaradi gradnje objekta.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena vključno s soglasji lastnikov ali
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uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek (oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika), ter
soglasjem za prekop cestišča (po potrebi). Pravnomočno
gradbeno dovoljenje se predloži, če je bilo izdano.
11. člen
Upravljalec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano dokumentacijo ter če to dopuščajo razpoložljive kapacitete
vodovodnih virov in prepustnost omrežja.
V primeru, da razmere na dovoljujejo novih priključkov,
je upravljalec dolžan obvestiti uporabnika o razmerah ter
pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
12. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljalec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno
mesto na javno omrežje,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani
na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih,
predvidenih za zajem pitne vode,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim
omrežjem,
– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljalec, in zahteve oziroma pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.
13. člen
Uporabnik ali drugi investitor si mora pridobiti soglasje
upravljalca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki
bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za pitno vodo.
Uporabniki ali drugi investitorji oziroma izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega
omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje
upravljalca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške, vključno
z upravljalčevim nadzorom, in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane.
Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec. Ti stroški
zajemajo neposredne stroške za odpravo napak, izgubljeno
vodo, stroške za zvišano električno konico zaradi dodatnega črpanja in vse ostale intervencijske stroške.
14. člen
Upravljalec je dolžan izvesti priključitev uporabnika na
vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil
vse pogoje soglasja, da je poravnal vse obveznosti, plačal
prispevek ob prvi priključitvi (v nadaljevanju: priključno takso) po merilih in kriterijih o povračilu za nove priključitve in
za povečanje obstoječih priključnih moči ter predložil vso
potrebno dokumentacijo.
Za brezhibno stanje interne vodovodne inštalacije je
odgovoren uporabnik.
15. člen
Vodovodni priključek izdela upravljalec na stroške uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese v vzdrževanje upravljalcu, ki vpiše lastnika objekta v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.
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Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljalec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja vodomera
so zajeti v števnini, ki se zaračuna ob ceni vode.
16. člen
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov. Pri tem mora upoštevati velikost in namembnost
objekta ter količino porabljene vode.
Priključek je stalen ali začasen. Upravljalec lahko izvede začasni priključek na javni vodovod le za gradbišča,
začasne objekte in podobne primere, če je začasni priključek tehnično možno izvesti in če se s tem ne poslabšujejo
pogoji oskrbe z vodo drugih porabnikov, priključenih na
javni vodovod, in če se s tem ne vpliva na kakovost vode.
Uporabnik mora k vlogi za začasni priključek priložiti
zahtevane dokumente, ki potrjujejo začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Pogoj za začasno priključitev na
javni vodovod je, po navodilih upravljalca urejeno začasno
odjemno mesto. Upravljalec lahko dovoli začasno priključitev
na javni vodovod le za določeno dobo, ki ne sme biti daljša
od dveh let. En mesec pred potekom tako določene dobe
mora upravljalec o tem obvestiti uporabnika in ga seznaniti s
pogoji za pridobitev stalnega priključka. Uporabnik lahko zaprosi za podaljšanje roka uporabe začasnega priključka. Prošnji za podaljšanje roka uporabe začasnega priključka upravljalec lahko ugodi, če so razlogi za podaljšanje utemeljeni.
17. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, so dolžni z medsebojnim
sporazumom določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema
in plačuje račune za porabljeno vodo v objektu. Interna
delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku
istega priključka ni obveznost upravljalca.
Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plačujejo vodo po različnih tarifah, si morajo vgraditi ločene vodomere. V tem primeru se v centralnem jašku ali vodomerni
niši postavi več vodomerov. Notranja vodovodna inštalacija
mora biti izvedena za vsakega uporabnika posebej.
18. člen
Uporabnik lahko s pisno izjavo, ki jo predloži upravljalcu, brezplačno prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo, pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku,
ki se prenaša.
Če obstaja terjatev, prenos priključka ni možen. Priključitev novega uporabnika pa se v tem primeru izvede po
postopku, ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo
priključitev na javni vodovod.
19. člen
Vse posege v obstoječi sistem javnega vodovoda (vodovodno omrežje, objekte in hišne priključke) izvaja upravljalec ali od upravljalca pooblaščen strokovno usposobljeni
in registrirani izvajalec, pod strokovnim nadzorom, ki ga
zagotovi upravljalec. Enako velja tudi pri gradnji novih hišnih
priključkov.
Pri postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi hišnih priključkov in dovodnih cevi od hišnega priključka do vodomera (do
vključno ventila na strani uporabnika), ki so lastništvo uporabnikov javnega vodovoda, upravljalec izvaja samo montažna
dela vključno z dobavo materiala. Navedena dela se izvajajo
na stroške uporabnika. Preostala dela (izkop, zasip, vzpostavitev terena v prvotno stanje) lahko izvede uporabnik v
lastni režiji, lahko pa tudi ta dela zaupa upravljalcu za ustrezno plačilo.
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20. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo tako, da ne poslabša pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov, priključenih na javni vodovod, ali
kako drugače ne vpliva na kakovost vode.
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vir izvedena ločeno,
brez kakršnekoli medsebojne povezave.
lV. PRIKLJUČNA TAKSA
21. člen
Pred izdajo soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je bodoči uporabnik javnega vodovoda dolžan
plačati priključno takso.
Višino priključne takse določi na predlog upravljalca
javnega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim pravilnikom.
Stroški za izdajo soglasja in stroški izvedbe priključka
niso zajeti v priključni taksi.
V. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE
22. člen
Za združitev dveh javnih vodovodov v večji sistem ali
prenos javnega vodovoda v upravljanje drugemu upravljalcu
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov in hidrantov, odlok o zaščiti vodnega vira) ter evidenco osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem in urejenimi lastninskimi razmerji,
b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani, vzdrževani in tehnično brezhibni,
c) izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda,
ki se predaja, in stroški povezani s prevzemom,
d) sprejet in finančno ocenjen (izdelani predračun) mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda,
ki se prevzema,
e) potrebna sanacija mora biti izvedena pred prevzemom v upravljanje, v nasprotnem primeru pa morajo biti
predložena zagotovila, da bodo sredstva za izvedbo sanacije zagotovljena v občinskem proračunu,
f) izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljalcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav,
g) postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovodskih podatkov, listin o lastništvu, podatki o terjatvah in
dolgovih in ostalih poslovnih zadev),
h) prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca
– prevzemnika, predajo pa ustrezni organ dosedanjega
upravljalca.
VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE
VODE
23. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri v kubičnih metrih. Z velikimi porabniki vode lahko upravljalec sklene posebno pogodbo o meritvi dobavljene vode.
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24. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami skupaj z upravljalcem izkoriščajo isti vodni vir in so na območju,
kjer je zgrajena javna kanalizacija, so dolžni meriti z vodomeri porabo vode.
25. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljalec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljalec samostojno oziroma skladno s projektom. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od državnega upravnega organa, pristojnega za kontrolo meril in plemenitih kovin. Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.
26. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo za interno porazdelitev stroškov ter kontrolo in jih upravljalec vodovoda ne
vzdržuje.
27. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljalca za vzdrževanje in redne preglede. Vodomerni jašek se praviloma izvede izven objektov.
Stroške prve nabave in namestitve obračunskega vodomera gredo v breme uporabnika. Stroške kontrole, popravila in zamenjave plača uporabnik s števnino (mesečno
vzdrževalnino vodomera), izračunano na osnovi dejanskih
stroškov.
Upravljalec lahko vodomer, kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi.
Vse okvare, ki so nastale na vodomeru po krivdi uporabnika (zaradi zmrzali, udara tople vode in mehanskih poškodb) ali priključku, bremenijo le-tega.
28. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava ob ceni
vode, uporablja pa se za vzdrževanje, umerjanje in zamenjavo vodomerov ki jih je, skladno z odredbo o rokih, v katerih
se redno overjajo merila (Uradni list RS, št. 61/98), dolžan
izvajati upravljalec.
Višino prispevka za števnino določi na predlog upravljalca javnega vodovoda pristojni občinski organ s tarifnim
pravilnikom.
29. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik takoj prijaviti upravljalcu. Uporabnik ima poleg rednih
pregledov iz 25. člena pravico zahtevati izredno kontrolo
točnosti obračunskega vodomera, če je sporna njegova
točnost. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi vse stroške preizkusa
upravljalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
30. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na
priključku. Upravljalec odčita stanje na obračunskem vodomeru najmanj dvakrat letno. V vmesnem času se uporabniku zaračunava akontacija za porabljeno vodo v višini povprečne porabe prejšnjih obračunskih obdobij.
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Pri večjih porabnikih odčita upravljalec obračunski vodomer enkrat mesečno.
31. člen
Cena vode je sestavljena iz fiksnega dela, variabilnega
dela in prispevkov oziroma taks, ki se določijo skladno s
predpisi.
Višina fiksnega dela je odvisna od dimenzije priključka
oziroma priključne moči. Sredstva, zbrana od fiksnega dela
cene, se porabijo za delno pokrivanje amortizacije omrežja.
Variabilni stroški zajemajo vse ostale stroške, vezane
na dejansko porabo vode. Variabilni del se zaračunava na
podlagi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključku (med dvema
odčitkoma pa po zaračunani akontaciji). Sestavljen je iz
naslednjih postavk:
1. normalne porabe, za katero se obračunava cena po
veljavnem ceniku in
2. prekomerne porabe, za katero se obračunava cena
po veljavnem ceniku, povečanem za 50%.
32. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s
soglasjem upravljalca vodovoda, za priključitev na vodovodno omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca
vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h
po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka. Strošek za priključno moč je enak zmnožku izhodiščne
porabe za obračun priključne moči Qi, ki je enaka nazivnem
pretoku, konstante K1 in obračunskega obdobja izraženega
v mesecih (Qi x K1 x št. mesecev v obračunskem obdobju).
Konstanta K1 znaša 120 SIT.
Znesek priključne moči je neodvisen od porabe vode.
33. člen
Tarife oziroma cene za porabljeno vodo določa na predlog upravljalca javnega vodovoda pristojni občinski organ s
tarifnim pravilnikom skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko.
34. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je v obračunskem obdobju na vodomeru registrirana porabljena količina, ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za
posamezno velikost vgrajenega obračunskega vodomera,
pomnoženi s številom dni obračunskega obdobja (za 1 mesec 30 dni).
35. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna
razlika med na vodomeru registrirano porabo vode v obračunskem obdobju in normalno porabo vode v obračunskem
obdobju (normalno količino vode za posamezno velikost
vgrajenega vodomera med dvema odčitkoma). V primeru,
da je prekomerna poraba nastala zaradi napake v internem
vodovodnem omrežju, ki jo je evidentiral tudi upravljalec,
uporabnik pa je napako odpravil v najkrajšem možnem času, ko je zanjo izvedel, se za ta del porabljene vode ne
obračuna tarifa za prekomerno porabo vode, pač pa le za
normalno porabo vode.
36. člen
Porabljena normalna količina vode (m3), nazivni pretok
za posamezno velikost vodomera in izhodiščna poraba za
obračun priključne moči znašajo:
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Vodomer DN (mm)
15
20
25
30
40
Vodomer DN (“)
1/2 3/4
1 5/4 6/4
1,5
2,5
3,5
6
10
Nazivni pretok Qn (m3/h)
Izhodiščna poraba za obračun priključne moči Qi (m3)
1,5
2,5
3,5
6
10
Normalna poraba Qh (m3/dan)
1,0
2,5
6
12
25
Za objekte, ki nimajo vgrajenega vodomera, se izhodiščna poraba za obračun priključne
pretokom vodomera DN 25 mm (1 “).

50
2
15
15
60
moči

80 100 150
3
4
5
40
60 150
40
60 150
130 200 500
računa z nazivnim

37. člen
Uporabniki plačujejo vodarino na podlagi izdanih računov. Račun se izstavi na podlagi odčitane dejanske porabe
preteklega obračunskega obdobja oziroma akontacije za
porabljeno vodo v višini povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju, fiksni del pa na podlagi priključne moči
oziroma velikosti priključka ter velikosti in vrste števca.
Račun se izstavi na podlagi cenika, veljavnega na dan
izstavitve računa. Ob spremembi cene vode upravljalec praviloma ne odčita vodomerov, temveč se stanje vodomera na
dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne porabe
vode v preteklih obdobjih. Uporabnik lahko na dan spremembe cene vode sam odčita stanje vodomera in ga v roku
8 dni sporoči upravljalcu. V tem primeru se za obračun
uporabi javljeno stanje vodomera.

40. člen
Račun mora uporabnik plačati v 10 dneh po izdaji.
Uporabnik lahko sporoči upravljalcu pisne pripombe oziroma ugovor na izdan račun najkasneje v 10 dneh od izdaje
računa. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Če račun
ni v celoti poravnan niti v 15 dneh po izdaji opomina, lahko
upravljalec prekine dobavo vode, o čemer mora biti uporabnik v samem opominu opozorjen. Za zamudo plačila upravljalec obračuna zakonite zamudne obresti.
Upravljalec je dolžan na pripombe ali ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh in v tem roku ne sme prekiniti
dobave vode.

38. člen
V primeru, ko upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je
obračunski vodomer pokvarjen ali je ugotovljen nedovoljen
način odjema oziroma da ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi
predhodnih obračunskih obdobij.
Če obstoječi porabnik pitne vode nima vgrajenega vodomera oziroma vgraditev odklanja, se porabljena voda obračuna s pavšalno porabo 9,00 m3 vode na osebo mesečno
(najmanj ena oseba mesečno).
Če vgradnja vodomera ni mogoča, se mesečna poraba vode obračunava pavšalno v višini 6 m3 vode na osebo
mesečno (najmanj ena oseba mesečno).
Rok za popravilo ali zamenjavo pokvarjenega vodomera in odpravo drugih ovir za odčitavanje je 15 dni od ugotovitve.

41. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi
ali z obvestilom prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljalca,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja,
– če interni napeljavi pri uporabnikih, ki imajo hkrati
lasten vir pitne vode, nista medsebojno ločeni,
– če interne napeljave pri uporabnikih, ki imajo več
priključkov in plačujejo vodo po različnih tarifah, niso medsebojno ločene,
– če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali če
razširi svojo lastno napeljavo,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljalca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in
notranjih instalacij skladno z določbami tega odloka,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljalca popravilo
ali zamenjavo priključka in odklanja plačilo nastalih stroškov,
– če uporabnik brez soglasja odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik, ki plačuje pavšalno porabo vode, odkloni vgradnjo vodomera,
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
– če uporabnik kljub opozorilu upravljalca ne odpravi
napak na interni inštalaciji,
– če uporabnik ne ravna skladno z določbami 38. člena tega odloka,
– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za
neoporečnost vode.
Dobava vode se prekine dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik
pisno odpove priključek.

39. člen
V objektih, v katerih se poleg stanovanj nahajajo tudi
poslovni prostori za opravljanje različnih gospodarskih oziroma negospodarskih dejavnosti, morajo le-ti imeti vgrajene
lastne obračunske vodomere za odčitavanje porabljene vode.
V primeru, da iz tehničnih razlogov vgradnja obračunskega vodomera ni mogoča, kar za vsak primer ugotovi
upravljalec, se uporabniku zaračunava mesečna pavšalna
poraba vode, določena na osnovi naslednje tabele:
Dejavnost

m3/m2 celotne
površ. /mesec

– gostilna, slaščičarna
0,75
– bar, okrepčevalnica
0,60
– frizerski salon
0,50
– urad
0,15
– mesarija
0,30
– ostale dejavnosti
0,10
Meritev oziroma obračun vode po prejšnjem odstavku
je možna le v objektih, ki so bili na omrežje javnega vodovoda priključeni do uveljavitve tega odloka. Vsi ostali objekti
morajo biti zgrajeni tako, da ima vsak poslovni prostor svoj
obračunski vodomer, kar je pogoj za izdajo soglasja za priključitev objekta na javni vodovod. Upravljalec uskladi evidenco po prejšnjem odstavku tega člena na podlagi podatkov uporabnika v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka.

VII. PREKINITEV DOBAVE VODE

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in
napravah javnega vodovoda,
– v primeru višje sile kot npr.: potres, požar, suša,
onesnaževanje vodnih virov, izpad električne energije in podobno.
Upravljalec mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega
obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno.
V primeru krajših (do ene ure) nepredvidenih prekinitev
objava ni potrebna.
43. člen
Del omrežja, ki dalj časa ni v uporabi, se odklopi od
ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravljalec ta del omrežja dezinficirati in izprati.
VIII. VARČEVANJE Z VODO
44. člen
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja
uporabljati varčno. Upravljalec pa je dolžan porabo vode
nadzirati in sme omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodilo
za racionalno uporabo vode.
45. člen
V primerih višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare na
objektih in napravah in podobno, ima upravljalec pravico
brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode,
vendar mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere. Upravljalec
mora skrbeti predvsem za prednostno preskrbo z vodo
osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost,
kar so uporabniki dolžni upoštevati.
46. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
lX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
47. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru
razpoložljivih kapacitet, pravočasno pripravljanje predlogov
za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega
sistema ter varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov,
2. redno vzdržuje objekte in naprave javnega vodovoda,
3. vzdržuje in zamenjuje priključke na stroške uporabnika,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne in izredne preglede (2x letno) skladno z zakonom o meroslovju, ali na zahtevo uporabnika, kot to določa
28. člen tega pravilnika,
5. redno kontrolira kakovost vode skladno s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in drugimi predpisi
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ter kontrolira učinek čiščenja čistilnih naprav in drugih objektov ter naprav za prečiščevanje odpadne vode,
6. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode preko sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno,
7. vodi kataster javnega vodovoda in ostale evidence,
8. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
9. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok,
10. organizira preskrbo v primerih višje sile in poroča o
nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,
11. sistematično pregleduje omrežja in ugotavlja izgube ter skrbi za avtomatizacijo,
12. skrbi za pravilno obratovanje in vzdržuje požarno
omrežje in hidrante,
13. kontrolira ustreznost interne inštalacije pred priklopom na javni vodovod,
14. na zahtevo in stroške uporabnika izvrši pregled
interne inštalacije,
15. opravi kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan utemeljen sum, da je voda neustrezna,
16. meri količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
17. skrbi, da so javni vodovodi zgrajeni iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji,
18. pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preverja in po potrebi obnavlja vodovode, ki
ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje.
48. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. za priključitev na javni vodovod in za posege na
vodovodnih objektih in napravah pridobijo soglasje upravljalca,
2. redno vzdržujejo interno inštalacijo, vodomerni jašek ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem
in poskrbijo za stalno dostopnost,
3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
4. upravljalcu omogočajo dostop do obračunskega vodomera, interne inštalacije in hidrantov,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo ob priključitvi in povprečno lastno porabo vode,
6. takoj javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov,
7. obvestijo upravljalca o spremembah, ki vplivajo na
odvzem vode,
8. redno plačujejo vodo in vzdrževalnino vodomerov
(števnino) na osnovi izdanih računov,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo
obračun preko enega obračunskega vodomera,
10. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primerih
višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
11. pridobijo soglasje upravljalca za večja dela pri predelavi in popravilu interne inštalacije,
12. povrnejo škodo na javnem vodovodu, ki je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
49. člen
Lastnik lokalnih javnih vodovodov brez upravljalca ima
nasledje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru
razpoložljivih kapacitet ter varovanje, zaščito in izkoriščanje
vodnih virov,
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– redno vzdržuje objekte in naprave vodovodnega sistema z lastnimi sredstvi,
– z lastnimi sredstvi redno kontrolira kakovost vode
skladno s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in
drugimi predpisi in o rezultatih obvešča lokalno skupnost,
– obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode preko sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen način,
– z lastnimi sredstvi organizira preskrbo v primerih višje sile (suša) in poroča o nastopu višje sile pristojnim občinskim organom,
– z lastnimi sredstvi opravi kontrolo kvalitete vode na
zahtevo uporabnikov, če je podan utemeljen sum, da je
voda neustrezna,
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preverja in po potrebi na lastne stroške
obnavlja vodovode, ki ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje.

Uradni list Republike Slovenije
53. člen
Vgradnja hidrantov v interni inštalaciji ali v industrijskih
objektih, kjer se pretok vode ne registrira z vodomerom, ni
dopustna.
Plombo na hidrantih se sme odstraniti le, če pride do
požara ali drugih primerov višje sile.
Če uporabnik o odstranitvi plombe ne obvesti upravljalca vodovoda, se šteje, da je odvzem vode registriran v času
od zadnje kontrole plombiranja do ugotovitve takega stanja.
Upravljalec vodovoda ima v tem primeru pravico zaračunati
vso porabljeno vodo na tem delu omrežja, v vsakem primeru
pa 200 m3.
54. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V
nasprotnem primeru nosi sam vse stroške popravila za okvare, ki jih je povzročil.
XI. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

50. člen
Če izvajalci del opravljajo dela v bližini javne komunalne infrastrukture, si morajo pridobiti soglasje upravljalca. Pri
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic, trgov, morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljalci drugih objektov in naprav (kanalizacijskega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja itd.) morajo
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti,
da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane, v primeru
poškodbe pa so dolžni vzpostaviti prvotno stanje in poravnati vso nastalo škodo.
51. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu
uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vodo v napeljavi.
X. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
52. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljalca le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode je potrebno najkasneje v 24 urah
obvestiti upravljalca o odvzemu porabljene vode. V poročilu
je treba navesti količino, čas in mesto odvzema skladno s
programom. Za gasilske vaje, za preizkušanje in izpiranje
vodovoda mora izvajalec predhodno obvestiti upravljalca ter
si pridobiti soglasje. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje
cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje
cestišč, za javne prireditve, za polnjenje cistern za prevoz
vode in drugo se sme izvajati le s privolitvijo upravljalca in ob
dogovoru o poravnavi stroškov za vodo v obliki pogodbe. Pri
obračunu porabljene vode se uporablja tarifa za gospodarski odjem vode.
Uporabniki javnega vodovoda na področju, na katerem
se vrši nepooblaščen odvzem vode na hidrantih, so dolžni
upravljalcu vodovoda sporočiti vsak nepooblaščen odvzem
vode s hidrantov, v nasprotnem primeru prevzemajo soodgovornost za tako ravnanje.
Odjem vode iz hidrantov je možen le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim vodomerom, ki je registriran pri upravljalcu.

55. člen
Gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo, gospodarjenja in upravljanja z objekti in napravami, ki služijo
oskrbi z vodo iz javnega vodovodnega omrežja, se zagotavlja na podlagi sklenjene pogodbe z javnim komunalnim podjetjem, v režijskem obratu, z vlaganjem javnega kapitala v
dejavnost oseb zasebnega prava ali na podlagi podeljene
koncesije.
Pogodbo z izvajalcem sklene župan.

XII. POSTOPEK PRIDOBIVANJA KONCESIONARJA
56. člen
Koncesijo iz 54. člena odloka se podeli na podlagi
javnega razpisa za dobo pet let, z možnostjo podaljšanja.
Postopek javnega razpisa vodi komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan.
Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi za občinski svet predlog izbire koncesionarja.
Sklep o izbiri koncesionarja sprejme Občinski svet občine Sodražica.
57. člen
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati
nasledje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in
da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih
organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne
službe,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna
za izvajanje razpisane dejavnosti oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom
koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
– da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt,
– da predložio garancijo banke ali zavarovalnice kot
varščino, iz katere bi koncendentu lahko poravnali škodo,
za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.
V primeru, da je interesent zaradi dejstva, da še ni
pridobil kocesije, šele v postopku za pridobitev soglasij in
dovoljenj iz prve alinee tega člena, se lahko koncesijo podeli tudi pogojno.
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58. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene občina koncesijsko
pogodbo. Pogodba mora vsebovati vse sestavine iz 39.
člena zakona o gospodarskih javnih službah.
59. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.
Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, z odpovedjo ali razdrtjem. Razloge in pogoje za razdrtje in odpoved se določi s koncesijsko pogodbo. Koncedent lahko
koncesionarju odvzame koncesijo:
– če ne prične z izvajanjem javne službe v roku, določenim s pogodbo;
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug s strani koncesionarja;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje
za opravljanje dejavnosti.
V primeru odvzema koncesije iz tretje alinee prejšnjega
odstavka mora koncendent koncesionarju povrniti morebitna dokumentirana še neamortizirana vložena sredstva. Pri
tem se upošteva maksimalne amortizacijske stopnje po računovodskih standardih RS.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
V primeru suma oziroma ugotovitve dodatnega neregistriranega priključka na objektu, je uporabnik dolžan omogočiti takojšnji pregled notranjih (internih) inštalacij. Če uporabnik kontrolo zavrača, se mu prekine dobava pitne vode.
V primeru, da se dokaže poraba vode po neregistriranem priključku, ima upravljalec vodovoda pravico zaračunati
1000 m3 porabljene vode.
61. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), če:
1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda (8.
člen),
2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljalca (7. člen),
3. ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega odloka,
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi,
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 51., 52. in
53. členom tega odloka,
6. ne merijo porabljene vode (24. člen) in ne namestijo
vodomera,
7. uporablja neregistrirani priključek (54. člen).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Za prekršek iz 1. do 7. točke prvega odstavka tega
člena se kaznuje uporabnik – fizična oseba (posameznik) z
denarno kaznijo 100.000 SIT.
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62. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ne poskrbi, da pri izgradnji, vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic, komunalne infrastrukture, stanovanjskih,
poslovnih in drugih objektov, ostanejo vodovodni objekti in
naprave v prvotnem stanju,
– pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne
zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda
nepoškodovani.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
uporabnik – fizična oseba (posameznik) z denarno kaznijo
100.000 SIT.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Konstanto K1 izvajalec polletno revalorizira z indeksom
rasti življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije.
63.a člen
Najkasneje v treh mesecih po sprejemu tega odloka
mora sprejeti tarifni del občinski svet na predlog upravljalca
javenga vodovoda.
64. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire (24. člen), morajo v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega odloka namestiti vodomere.
65. člen
Uporabniki morajo urediti priključek po tem odloku najpozneje v roku 2 let od njegove uveljavitve.
V enakem časovnem obdobju, so dolžni uporabniki, ki
plačujejo pavšalno porabo vode, vgraditi vodomere.
66. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka
opravljajo pristojne občinske inšpekcijske službe, delavci
Hydrovoda d.o.o. pa opravljajo strokovni nadzor.
67. člen
Vodovodno omrežje v zasebni lasti, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj 5 gospodinjstvom ali 20 ljudem se
prenese v upravljanje izvajalcu javne službe v obdobju v
obdobju petih let od uveljavitve tega odloka.
68. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
69. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati dosedanji odlok o javnih vodovodih na območju Občine Ribnica
(Skupščinski Dolenjski list, št. 4/71).
Št. 00201-9/02
Sodražica, dne 11. septembra 2003.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.
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ŠKOCJAN
4152.

Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 15. člena statuta
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03)
je Občinski svet občine Škocjan na 7. redni seji dne 23. 6.
2003 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične
takse v Občini Škocjan, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist
za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo
turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi
v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih
domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na podlagi stopnje
infrastrukturne opremljenosti in na podlagi potreb turističnega razvoja Občine Škocjan.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena tega
odloka se za območje Občine Škocjan določi turistična
taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, skladno z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.

III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za
poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz
prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem
za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva
za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih
nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva,
6. komunalno infrastrukturno v območjih turističnih objektov,
7. druge naložbe na področjih turizma v občini po programu turizma v občini.
7. člen
Predlog razdelitve sredstev turistične takse v okviru
predloga proračuna, za namene iz prejšnjega člena, pripravi
župan Občine Škocjan.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
8. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti
razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek
plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku
tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka
3. člena tega odloka.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun.
Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Poročilo iz drugega odstavka 9. člena tega odloka mora
obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki
so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne
in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s
tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem,
lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V
tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 5. v mesecu
za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen
način bo posredovala podatke, in sicer v roku 30 dni po
uveljavitvi odloka.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidence se opravlja preko pristojnega davčnega organa. Nadzor opravlja tudi pristojni organ občinske
uprave v okviru svojih pooblastil.
Pristojni organ občinske uprave nadzira verodostojnost
podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige
domačih in tujih gostov.
Pravna fizična oseba je dolžna pristojnemu organu občinske uprave omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo
domačih in tujih gostov.

Št.

4153.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Škocjan veljati odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/98).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-0001-2003
Škocjan, dne 12. junija 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

Odlok o spremembah odloka o priznanjih
Občine Škocjan

Na podlagi določb 15. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet
občine Škocjan na 7. redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o priznanjih Občine
Škocjan
1. člen
S tem odlokom se spremeni vsebina 7. člena odloka o
priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 47/97), in
sicer tako, da se v obstoječem besedilu črtata besedi »največ tri« ter doda nov stavek, ki se glasi: »Število občinskih
priznanj se prilagaja številu pobud, presoji odbora za priznanja in odločitvi občinskega sveta«.
2. člen
Vsebina ostalih členov odloka o priznanjih ostane nespremenjena.
3. člen.
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem sprejema
na občinskem svetu. Objavi se v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 01503-0004/2003
Škocjan, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

V. KAZENSKA DOLOČBA
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki
posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci in
kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje za
naslednje prekrške:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 8. člena tega odloka,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z
9. členom tega odloka in
– če ne vodijo evidence v skladu z 10. členom tega
odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
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4154.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Novo mesto za območje Občine Škocjan

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 15. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet
občine Škocjan na 7. redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Novo mesto za območje Občine Škocjan
1. člen
V 9. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski
list, št. 19/88, 3/89 in 21/89), (v nadaljevanju: odlok) se:
– spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega
zemljišča. Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
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javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«;
– doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami
in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se
je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena
stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene
določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine
takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«

Uradni list Republike Slovenije
– sofinancira se finančno ovrednoteni program, in sicer do 80.000 SIT letno za društva s sedežem v Občini
Škocjan in do 50.000 SIT letno za društva s sedežem izven
Občine Škocjan.
2. člen
V vsem ostalem ostaja sprejeti odlok o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Škocjan, nespremenjen.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01503-0003/2003
Škocjan, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

2. člen
V 8. členu odloka se v 5. skupini črta šifra »130132
medicinska rehabilitacija«.
3. člen
V 14. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča, ki
se uporabljajo za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2003
Škocjan, dne 11. junija 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

4155.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Škocjan

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet
občine Škocjan na 7. redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Škocjan.
1. člen:
S tem odlokom se spremeni 9. člen odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan, in sicer tako, da se drugi
odstavek točke 9.2. – Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev – glasi:

4156.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradnilist RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) ter na podlagi pisnega
interesa občanov za odkup parcel je Občinski svet občine
Škocjan na 6. redni seji dne 20. 5. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljiščem z naslednjimi parcelnimi
številkami, vpisanimi v navedenih katastrskih občinah in zemljiškoknjižnih vložkih:
– parc. št. 1231, pot v izmeri 140 m2, ZKV št. 470,
k.o. Tomažja vas in
– parc. št. 3197, vodotok (Mlinščica) v izmeri 1034,
ZKV št. 871, k.o. Dole
preneha status javnega dobra.
2. člen
Parcele iz 1. člena tega sklepa postanejo lastnina Občine Škocjan.
Parcele iz 1. člena tega sklepa se odpišejo od v 1.
členu navedenih zemljiškoknjižnih vložkov po navedenih katastrskih občinah in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek
ali pripišejo k že obstoječemu zemljiškoknjižnemu vložku
iste katastrske občine, kjer je že vpisana lastninska pravica
na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, p. Škocjan.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0013/2003
Škocjan, dne 20. maja 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VOJNIK
4157.

Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski
svet občine Vojnik na 7. seji dne 10. 9. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
1. člen
1. Prvo starostno obdobje
od 1–3 let starosti
a) celodnevni program (9 ur)
b) poldnevni program (4–6 ur)

65.871
56.903

2. Drugo starostno obdobje
od 3–5 let starosti
a) celodnevni program (9 ur)
b) poldnevni program (4–6 ur)
c) poldnevni program (4–6 ur)

57.827
50.016
45.005

Cena prehrane
a) cena prehrane v celodnevnem
in poldnevnem programu

SIT

8.000

2. člen
Za otroke, vključene v kombinirano skupino, se obračunajo cene po starostnem obdobju otroka.
3. člen
Ta sklep se začne uporabljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 832-9/2003-9
Vojnik, dne 10. septembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ZREČE
4158.

Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka ZN družbeno usmerjena blokovna
gradnja Nova Dobrava

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka
27. člena in 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 29. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02),
dne 3. 9. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev odloka zn družbeno
usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
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– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena
blokovna gradnja Nova Dobrava za območje B (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
ZN;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN;
– način pridobitev strokovnih rešitev;
– roki za spremembe in dopolnitve ZN;
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja:
Območje B ZN se nahaja ob Slomškovi ulici v Zrečah.
Razlog za spremembo ZN so predvsem razvojne potrebe na območju B in prepodrobno načrtovanje prostorskih ureditev v območju B.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990
za območje občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS,
št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/03), opredeljujejo obravnavano območje kot obstoječe stavbno zemljišče, veljavni
odlok ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98) pa ga
opredeljuje kot območje namenjeno izgradnji objektov za
poslovno dejavnost.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev
ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je ureditveno območje B ZN, konkretneje sprememba v načrtovanju objekta na
parc. št. 121/32, 121/29, k. o. Zreče, ki leži znotraj mej
obravnavanega območja.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci ki sodelujejo
pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji udeleženci:
Pripravljalec in koordinator – Občina Zreče;
Pobudnik: Ludvik Smogavc s.p., Turizem in gostinstvo
Smogavc, Gorenje nad Zrečami.
Nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice
za načrtovanje skladno z 31. členom zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) v roku
15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z
istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora so:
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor;
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, Območna enota Slovenska
Bistrica, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Mestni plinovodi, distribucija plina d. o. o, Koper;
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Zreče;
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– Krajevna skupnost Zreče, Zreče;
– Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat
RS, enota Celje, Celje.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/03);
– prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993
in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje
občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87
in Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03);
– odlok ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98);
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki bodo v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve
izdelane v postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN;
– vsebinski del idejnih skic, ki jih je predlagal investitor.
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu
pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje,
in sicer predvsem z:
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti.
6. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb in
dopolnitev ZN)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Rok za spremembe in dopolnitve ZB je 29. september 2003.
2. Župan Občine Zreče sprejme program priprave
sprememb in dopolnitev ZN.
3. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od
prejema programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s
spremembami ZN.
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev
odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98) se izvede
na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave
sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev
odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98) se izvede
na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova
Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98).
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena
blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91,
54/93, 56/98) vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog odloka o spremembah ZN in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka ZN družbeno usmerje-
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na blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št.
25/91, 54/93, 56/98) na Občinski svet občine Zreče, da
o njem razpravlja in ga sprejeme z odlokom v enofaznem
(skrajšanem) postopku.
7. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka ZN
družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98) se sprejema po
skrajšanem postopku.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava (Uradni list
RS, št. 25/91, 54/93, 56/98), za organizacijske in druge
stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev odloka
ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
(Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98) začne veljati
naslednji dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-11/2003-2
Zreče, dne 3. septembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

4159.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 9.
2003 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena MWh toplotne energije se zviša za
1,39%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 10.916,96 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 37/03).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 32/2003-02
Zreče, dne 29. avgusta 2003.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.
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Št.

MINISTRSTVA
4160.

Odločba o spremembah odločbe o prepovedi
uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa bovine spongiformne encefalopatije
(BSE)

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja generalni direktor
Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih
držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o spremembah odločbe o prepovedi uvoza
določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine
spongiformne encefalopatije (BSE)
I
V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)
(Uradni list RS, št. 37/03 in 69/03) se v prvem odstavku
VIII. točke besedili “Češke in Madžarske” in ”Madžarske in
Češke” nadomestita z besedilom “Češke, Slovaške in Madžarske”.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-304/2003-2
Ljubljana, dne 9. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0259
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4161.

Popravek
V pravilniku o žganih pijačah, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 50-2442/03 z dne 29. 5. 2003, se v 47. členu
številka člena “12” pravilno glasi: “1”.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

–

POROČILO
o gibanju plač za julij 2003
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2003 je znašala 250.918 SIT in je bila za
1,1 odstotka višja kot junija 2003.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2003 je znašala 157.665 SIT je bila za 1,0
odstotka višja kot junija 2003.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj
2003–julij 2003 je znašala 249.479 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za julij 2003
na avgust 2002–julij 2003 znaša 101,9.
Št. 941-07-22/2003
Ljubljana, dne 16. septembra 2003.
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

Popravek
prepovedi
zaradi
preprečitve
odločbe
uvoza invnosa
oprevoza
spremembi
klasične
določenih
odločbe
prašičje
pošiljk
o kuge

Popravek
V odločbi o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične
prašičje kuge, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 81-3918/03
z dne 18. 8. 2003, se EVA pravilno glasi: 2003-2311-0247.
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l.r.
v.d. generalne direktorice
Veterinarske uprave Republike Slovenije

–

Slovenije popravka
Popravek
Ustavnega
sodišča Republike
odločbe
Popravek popravka

Pri objavljenem popravku odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije v Uradnem istu RS, št. 83/03 z dne
22. 8. 2003 je pravilna opravilna številka U-I-331/02-12.
Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

–

Popravek
leto
2003odloka o proračunu Občine Dobrna za

Popravek
V odloku o proračunu Občine Dobrna za leto 2003,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-769/03 z dne 24.
4. 2003, se v 5. členu za besedilom “...49. člena ZJF...”
črta “do višine 2%”...
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

–

Popravek odloka
preimenovanju
imenovanju
Lendava
uliculic
v onaseljih
imenovanju
v mestunaLendava-Lendva
območju
in
Občinein

Popravek

Poročilo o gibanju plač za julij 2003

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)
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V odloku o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu
Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju
Občine Lendava, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 233272/00 z dne 15. 3. 2000, se v 10. točki 18. člena
beseda “Kašnat breg” pravilno piše “Kašov breg”.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

–

Popravek
pogojih
sprememb
Zreče
v letu
zaodloka
izjemne
in2003
dopolnitev
o posege
prostorskih
planskih
na podlagi
ureditvenih
aktov Občine

Popravek
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov
Občine Zreče v letu 2003, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 69-3367/03 z dne 16. 7. 2003, je v 4. členu pod zap. št.
089 pravilna parcelna številka: del 427/3, pod zap. št. 105
pa se doda nova parcelna številka, ki se glasi: del 1269/2.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE
4123. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije

13085

MINISTRSTVA

4143.
4144.

4124. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Izola
4125. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
okrasnih rastlin
4126. Pravilnik o zahtevah za trženje in o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin,
namenjenih za pridelavo sadja
4127. Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega
materiala zelenjadnic, razen semena
4128. Pravilnik o trženju semena zelenjadnic
4129. Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic
4130. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese
4131. Pravilnik o trženju semena žit
4132. Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah “znano poreklo“ in
“izbran“, ter o seznamu gozdnih semenskih objektov
4133. Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
4134. Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta
4160. Odločba o spremembah odločbe o prepovedi
uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
bovine spongiformne encefalopatije (BSE)

13085
4145.
13086
4146.
13096
13125
13138
13155
13171
13194

13240
13241
13241
13243

MORAVSKE TOPLICE
4147. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za območje novega zdravilišča Rimska Čarda v k.o. Sebeborci
4148. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice
4149. Program priprave lokacijskega načrta Revoz

13211
13221
13224

13250
13250

13234
13234
13267

OBČINE

13251

SLOVENSKA BISTRICA
4150. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica

13253

SODRAŽICA
4151. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Sodražica

13254

ŠKOCJAN

13267

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4161. Poročilo o gibanju plač za julij 2003

13237

NOVO MESTO

SODNI SVET
4135. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za predsednika Višjega delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani
4136. Razpis volitev članov personalnega sveta na sodiščih v Krškem, na Ptuju in v Slovenj Gradcu

nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka
Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah
Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj
upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo
iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Loški Potok

4152. Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan
4153. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Škocjan
4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Novo mesto za območje Občine Škocjan
4155. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Škocjan
4156. Sklep o ukinitvi javnega dobra

13262
13263
13263

13264
13264

VOJNIK

CERKNICA
4137. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4138. Sklep o sprejemanju programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja
urejanja C-13-11 S Loško v Cerknici

13234
13234

LOŠKI POTOK
4142. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorova-

13265
13266

POPRAVKI

13235

–
–

13236
–

KRŠKO
4141. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Krško

4158. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
4159. Cenik daljinskega ogrevanja

–
–

HODOŠ
4140. Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini
Hodoš

13265

ZREČE

DOBRNA
4139. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna
(prostorski plan Občine Dobrna) – spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Dobrna, dopolnitev 2003

4157. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

13236

–

Popravek pravilnika o žganih pijačah
Popravek odločbe o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
Popravek popravka odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Popravek odloka o proračunu Občine Dobrna
za leto 2003
Popravek odloka o imenovanju in preimenovanju
ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic
v naseljih na območju Občine Lendava
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb
in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu
2003

13267
13267
13267
13267
13267

13267

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
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24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
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