
Priloga 4 

 

ETIKETE IN POTRDILO O URADNI POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA ZA NEDOKONČNO 

POTRJENO SEME 

 

1. Na uradni etiketi za predosnovno seme se navedejo: 

a) »Pravila in standardi EU«: 

b) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake; 

c) uradno dodeljeno serijsko številko etikete; 

č)    referenčna številka partije; 

d) 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); 

e) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani 

obliki in brez imen avtorjev; 

f) ime sorte, vsaj v latinici; 

g) »Predosnovno seme«; 

h) število množitev pred semenom kategorije »certificirano seme« ali »certificirano seme prve 

množitve«;  

i) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semenskih klobčičev ali število čistih semen 

v pakiranju. 

 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na uradni etiketi za predosnovno seme pese pri imenu vrste 

navede, ali gre za sladkorno ali za krmno peso. 

 

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

a) »Pravila in standardi EU«; 

b) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake; 

c) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

č) referenčno številko partije; 

d) 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); 

e) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani 

obliki in brez imen avtorjev; 

f) ime sorte, vsaj v latinici; 

g) kategorija; pri kategoriji certificirano seme druge in naslednjih množitev se navede tudi število 

množitev po osnovnem semenu: 

h) država pridelave; 

i) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semenskih klobčičev ali število čistih semen 

v pakiranju; 

j) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali maso čistih semen in 

skupno maso. 

 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme trav 

navede tudi: 

 v primeru semena sort, ki niso namenjene za pridelavo krme: »Ni namenjeno pridelavi krmnih 

rastlin«; 

 v primeru semena xFestulolium pod ime vrste imena vrst iz rodu Festuca in Lolium. 

 

Poleg podatkov iz prvega odstavka te točke se na uradni etiketi za osnovno in certificirano seme pese 

pri imenu vrste navede, ali gre za sladkorno ali za krmno peso, in doda oznaka: 



 »Enoklično seme«, če gre za enoklično seme pese;  

 »Obloženo seme«, če gre za seme pese v kroglicah. 

 

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

podatka iz točke d) prvega odstavka te točke 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. 

 

3. Na uradni etiketi za mešanico semena se navedejo: 

a) »Mešanica semena za …(namen uporabe)«;  

b) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake; 

c) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

č) referenčna številka partije; 

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

e) sestava mešanice semena; navede se odstotek (po masi) posamezne sestavine mešanice po 

vrstah in sortah; imena vrst in sort se navedejo vsaj v latinici; v primeru semena xFestulolium 

se navedejo imena vrst iz rodu Festuca in Lolium; 

f) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju; 

g) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso. 

 

Namesto podatkov o sestavi mešanice semena iz točke e) prejšnjega odstavka se lahko na uradni 

etiketi navede le ime ali oznaka mešanice, če je mešanica semena uradno vpisana v evidenco 

semenskih mešanic in se podatki o sestavi mešanice semena pisno posredujejo kupcu. 

  

Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost vseh sestavin mešanice semena, se lahko na 

uradni etiketi namesto podatka iz točke d) prvega odstavka te točke 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. 

 

4. Na uradni etiketi za trgovsko seme se navedejo: 

a) »Pravila in standardi EU«; 

b) »Trgovsko seme (sortnost ni uradno potrjena)«;  

c) odgovorni organ in država članica ali njune oznake; 

č) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

d) referenčna številka partije; 

e) 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); 

f) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani 

obliki in brez imena avtorjev; 

g) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju; 

h) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso. 

 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na uradni etiketi za trgovsko seme volčjega boba pri imenu 

vrste navede, ali gre za grenki ali sladki volčji bob. 

 

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

podatka iz točke e) prvega odstavka te točke 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. 

 



5. Etikete dobavitelja za majhna pakiranja  

 

5.1 Na etiketi za majhna EU B pakiranja osnovnega ali certificiranega semena se navedejo: 

a) »Majhno EU B pakiranje«; 

b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka; 

c) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

č) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake; 

d) referenčna številka partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča 

prepoznavnosti partije; 

e) ime vrste, vsaj v latinici; 

f) ime sorte, vsaj v latinici; 

g) kategorija; 

h) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju; 

i) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupna masa. 

 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v primeru semena sort trav, ki niso namenjene za pridelavo 

krme, na etiketi za majhna EU B pakiranja certificiranega semena navede tudi »Ni namenjeno 

pridelavi krmnih rastlin«. 

 

5.2 Na etiketi za majhna EU B pakiranja trgovskega semena se navedejo: 

a) »Majhno EU B pakiranje«; 

b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka; 

c) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

č) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake; 

d) referenčno številko partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča 

prepoznavnosti partije; 

e) ime vrste, vsaj v latinici; 

f) »Trgovsko seme«; 

g) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju; 

h) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso. 

 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se na etiketi za majhna EU B pakiranja trgovskega semena 

volčjega boba pri imenu vrste navede, ali gre za grenki ali sladki volčji bob. 

 

5.3 Etikete za majhna pakiranja mešanice semena 

 

5.3.1 Na etiketi za majhna EU A pakiranja se navedejo: 

a) »Majhno EU A pakiranje«; 

b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka; 

c) referenčna številka partije, ki omogoča prepoznavnost partije; 

č) država članica ali njena oznaka; 

d) »Mešanica semena za …(namen uporabe)«;  

e) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju; 

f) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso; 

g) sestava mešanice semena; navede se odstotek (po masi) posamezne sestavine mešanice po 

vrstah in sortah; imena vrst in sort se navedejo vsaj v latinici. 

 

Namesto podatkov o sestavi mešanice semena iz točke g) prejšnjega odstavka se lahko na etiketi za 

majhna EU A pakiranja mešanic semena navedejo le vrsta mešanice in sestavine mešanice po vrstah, 



če je sestava mešanice semena zabeležena v uradni evidenci semenskih mešanic in se lahko odstotki 

(po masi) posameznih sestavin mešanice sporočijo kupcu na njegovo zahtevo. 

 

5.3.2 Na etiketi za majhna EU B pakiranja se navedejo: 

a) »Majhno EU B pakiranje«; 

b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka; 

c) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

č) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake; 

d) referenčna številka partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča 

prepoznavnosti partije; 

e) »Mešanica semena za …(namen uporabe)«; 

f) neto ali bruto masa semena ali število čistih semen v pakiranju; 

g) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso; 

h) sestava mešanice semena; navede se odstotek (po masi) posamezne sestavine mešanice po 

vrstah in sortah; imena vrst in sort se navedejo vsaj v latinici. 

 

Namesto podatkov o sestavi mešanice semena iz točke h) prejšnjega odstavka se lahko na etiketi za 

majhna EU B pakiranja mešanic semena navedejo le vrsta mešanice in sestavine mešanice po vrstah, 

če je sestava mešanice semena zabeležena v uradni evidenci semenskih mešanic in se lahko odstotki 

(po masi) posameznih sestavin mešanice sporočijo kupcu na njegovo zahtevo. 

 

5.4 Na etiketi za majhna EU pakiranja pese se navedejo:  

a) »Majhno EU pakiranje«; 

b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka; 

c) organ, pristojen za uradno dodelitev serijske številke etiket, in država članica ali njune oznake; 

č) referenčna številka partije, če uradno dodeljena serijska številka etikete ne omogoča 

prepoznavnosti partije; 

d) ime vrste, navedeno vsaj v latinici, ter podatek, ali gre za sladkorno ali za krmno peso; 

e) ime sorte, vsaj v latinici; 

f) kategorija; 

g) neto ali bruto masa semena ali število semenskih klobčičev ali število čistih semen v 

pakiranju; 

h) če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki: 

vrsta dodatka in približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali maso čistih semen in 

skupno maso; 

i) »Enoklično seme«, če gre za enoklično seme pese, ali »Obloženo seme«, če gre za seme 

pese v kroglicah. 

 

6. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi za nedokončno potrjeno seme  

 

6.1 Na uradni etiketi za nedokončno potrjeno seme se navedejo:   

a) organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake; 

b) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

c) ime vrste, navedeno najmanj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev; 

č) ime sorte, najmanj v latinici; 

d) kategorija; 

e) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije; 

f) neto ali bruto masa semena; 

g) »Nedokončno potrjeno seme«. 

 



Na etiketah za nedokončno potrjeno seme pese se pri imenu vrste navede tudi, ali gre za sladkorno ali 

za krmno peso. 

 

6.2 Na potrdilu o uradni potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme se navedejo: 

a) organ za potrjevanje, ki je potrdilo izdal; 

b) uradno dodeljena serijska številka; 

c) ime vrste, navedeno najmanj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v 

skrajšani obliki in brez imen avtorjev; 

č) ime sorte, najmanj v latinici; 

d) kategorija; 

e) referenčna številka partije semena, uporabljenega za setev semenskega posevka, in ime 

države ali držav, ki so to seme potrdile; 

f) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije; 

g) površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo; 

h) količina požetega semena in število pakiranj; 

i) v primeru kategorije »certificirano seme«: število generacij, ki so sledile osnovnemu semenu; 

j) izjava, da je semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjeval zahteve za 

uradno potrditev semenskega posevka; 

k) navedba rezultatov predhodnih analiz semena, če so na voljo. 

 

Na potrdilu o uradni potrditvi semenskega posevka za nedokončno potrjeno seme pese se navede 

tudi, ali gre za sladkorno ali krmno peso. 

 


