
 

Priloga 4 

 

 

ETIKETE IN POTRDILO O URADNI POTRDITVI SEMENA, ETIKETE DOBAVITELJA 

 

1. Na uradni etiketi za kategorijo semena »Predosnovno seme« se navedejo naslednji 

podatki: 

- »Pravila in standardi EU«, 

- organ za potrjevanje in državo članico ali njune oznake,  

- uradna dodeljena serijska številka etikete, 

- referenčna številka partije,  

- mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »zapečateno…« (mesec in leto), ali mesec in 

leto zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »vzorčeno …« 

(mesec in leto),  

- ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev,  

- ime sorte, vsaj v latinici, 

- (kategorija) »Predosnovno seme«,  

- število množitev pred semenom kategorije »certificirano seme« ali »certificirano seme 

prve množitve«,  

- deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju. 

 

Etiketa za seme navadne ajde in navadnega prosa ne vsebuje navedbe »Pravila in standardi 

EU«.  

 

2. Na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme se navedejo naslednji podatki:  

- »Pravila in standardi EU«, 

- organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake,  

- uradno dodeljena serijska številka etikete, 

- referenčna številka partije,  

- mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto), ali mesec in 

leto zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »Vzorčeno …« 

(mesec in leto),  

- ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev,  

- ime sorte, vsaj v latinici, 

- kategorija,  

- država pridelave,  

- deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju, 

- če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi 

dodatki: vrsto dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso. 

 

Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se:  

- na etiketi za osnovno seme namesto podatka iz sedme alineje prejšnjega odstavka 

navede ime starševske komponente, s pripisom »komponenta«, če se hibridna sorta ali 

samooplodna linija uporabljata izključno kot starševska komponenta; poleg imena 

starševske komponente se lahko navede tudi ime končne sorte, 

- na etiketi za certificirano seme pri imenu sorte dodatno navede: »hibrid«.  

 

Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se lahko na uradni etiketi 

namesto podatka iz pete alineje prvega odstavka te točke te priloge navede »Ponovno 

vzorčeno …« (mesec in leto) in organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o 



 

ponovni analizi kakovosti semena se lahko navedejo tudi na uradni nalepki, ki je dodana na 

uradno etiketo.  

 

Etiketa za seme navadne ajde in navadnega prosa ne vsebuje navedbe »Pravila in standardi 

EU«.  

 

3. Na uradni etiketi za trgovsko seme se navedejo naslednji podatki: 

- organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake,  

- uradno dodeljena serijska številka etikete, 

- referenčna številka partije,  

- mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto), ali mesec in 

leto zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »Vzorčeno …« 

(mesec in leto),  

- ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev,  

- (kategorija) »Trgovsko seme«,  

- država pridelave, 

- deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju. 

 

Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se na uradni etiketi namesto 

podatka iz četrte alineje prejšnjega odstavka navede »Ponovno vzorčeno (mesec in leto)« in 

navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti 

semena so lahko navedeni na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.  

 

4. Na uradni etiketi za semensko mešanico se navedejo naslednji podatki:  

- »Mešanica …« (vrst ali sort),  

- organ za potrjevanje in država članica,  

- uradno dodeljena serijska številka etikete, 

- referenčna številka partije,  

- mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno…« (mesec in leto), 

- vrsta, sorta, kategorija, država pridelave in utežni delež vsake sestavine, imena vrst in 

sort se navedejo vsaj v latinici, 

- deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju, 

- če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi 

dodatki: vrsto dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso, 

- »Trženje dovoljeno izključno v …« (država članica). 

 

Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se na uradni etiketi namesto 

podatka iz pete alineje prejšnjega odstavka navede »Ponovno vzorčeno (mesec in leto)« in 

navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti 

semena so lahko navedeni na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo.  

 

5. Uradna etiketa in potrdilo o uradni potrditvi za ne dokončno potrjeno seme, požeto v drugi 

državi 

 

5.1 Na uradni etiketi za ne dokončno potrjeno seme se navedejo naslednji podatki:  

- organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake,  

- uradno dodeljena serijska številka etikete, 

- ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev,  

- ime sorte, vsaj v latinici; pri imenu sorte se dodatno navede:  

- »komponenta«, če se sorta (samooplodna linija ali hibrid) uporablja izključno 

kot starševska komponenta hibridne sorte,  



 

- »hibrid«, v primeru hibridne sorte,  

- kategorija, 

- deklarirana neto ali bruto masa semena, 

- »Ne dokončno potrjeno seme«. 

 

5.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje 

podatke:  

- organ za potrjevanje, ki je potrdilo izdal,  

- uradno dodeljena serijska številka, 

- ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev,  

- ime sorte, vsaj v latinici; pri imenu sorte se dodatno navede: »komponenta«, če se 

sorta (samooplodna linija ali hibrid) uporablja izključno kot starševska komponenta 

hibridne sorte, ali »hibrid« v primeru hibridne sorte,  

- kategorijo, 

- referenčno številko partije semena, uporabljenega za zasnovo semenskega posevka, 

in ime države ali držav, ki so to seme potrdile,  

- številko semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije,  

- površino semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo,  

- količino požetega semena in število pakiranj,  

- v primeru kategorije »certificirano seme«: število generacij, ki so sledile osnovnem 

semenu, 

- izjavo, da je semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjeval zahteve 

za uradno potrditev semenskega posevka,  

- navedbo rezultatov predhodnih analiz semena, če so na voljo. 

 

6. Etikete dobavitelja za majhna pakiranja semena vsebujejo naslednje podatke:  

- »Majhno pakiranje, trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«,  

- ime dobavitelja ali njegovo registrsko številko,  

- organ, pristojen za nadzor dobavitelja, in državo članico,  

- ime vrste, navedeno z botaničnim in slovenskim imenom; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev,  

- ime sorte, 

- kategorijo,  

- številko partije,  

- »Zaprto …« (tržno leto),  

- maso pakiranja ali število semen.  

 

7. Etikete za majhna pakiranja semenskih mešanic vsebujejo podatke iz prejšnje točke, pri 

čemer se namesto podatkov iz četrte in pete alinee navede: »Mešanica …« z navedbo vrste, 

sorte in utežnim deležem vsake sestavine. 

 


