Priloga k VLOGI ZA DOVOLJENJE ZA IZDAJO ETIKET IN POTRDIL DOBAVITELJA

Priloga: NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE IN ZA VLOŽITEV VLOGE
1.

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE
I. Podatki o dobavitelju

Vpišite:
- naziv pravne osebe oziroma fizične osebe (ime in priimek),
- naslov oziroma sedež dobavitelja,
- vašo neponovljivo registrsko številko dobavitelja, ki vam je bila dodeljena z vpisom v SEMEregister.
II. Skupine razmnoževalnega/sadilnega materiala
Označite, za katere vrste oziroma skupine razmnoževalnega in/ali sadilnega materiala oziroma za katera
majhna pakiranja semena želite pridobiti dovoljenje za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja. Označite tudi,
ali boste namesto etiket podatke za etikete tiskali neposredno na embalažo (kjer je to možno).
Vrste in skupine razmnoževalnega in/ali sadilnega materiala ter vrste majhnih pakiranj semena so določene s
pravilniki, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin.
Pravilniki so dostopni na spletnih straneh Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
UVHVVR):
- https://www.gov.si/teme/pridelava-in-trzenje-semenskega-materiala-poljscin-in-zelenjadnic/ in
- https://www.gov.si/teme/pridelava-in-trzenje-semenskega-materiala-trte-sadnih-rastlin-hmelja-inokrasnih-rastlin/,
(poglavje »ZAKONODAJA«).
Rodovi in vrste kmetijskih rastlin (krmne rastline, pesa, žita, oljnice in predivnice, zelenjadnice, sadne
rastline, trta, okrasne rastline) ter vrste majhnih pakiranj, za katere se lahko izdajajo etikete dobavitelja, so
našteti tudi v Navodilih za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja, ki so dostopna na spletni strani UVHVVR:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-dovoljenja-za-izdajanje-etiket-in-potrdil-dobavitelja/.
III. Izjava dobavitelja
Obveznosti dobavitelja, ki izdaja etikete dobavitelja, so določene v 19. in 20. členu Zakona o semenskem
materialu kmetijskih rastlin (Ur. l. RS, št. 25/05-uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12ZdZPVHVVR in 22/18: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1618). Izpišite ime in
priimek (pri pravnih osebah izpišite ime in priimek odgovorne osebe za zastopanje) dobavitelja s tiskanimi
črkami, napišite datum in se podpišite.

2.

PRILOGE K VLOGI

Vlogi je potrebno priložiti vzorce etiket oziroma potrdil dobavitelja ali vzorec odtisa podatkov na embalaži /
pakiranju (vrečka ali škatla, kartonček, ki se vpne v mrežasto vrečko pri čebulčku, čebulicah…), ki jih
nameravate izdajati, in sicer za vsako posamezno skupino kmetijskih rastlin, označeno v vlogi. Vzorec se
pripravi v skladu z Navodili za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja, ki so dostopna na spletni strani
UVHVVR:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-dovoljenja-za-izdajanje-etiket-in-potrdil-dobavitelja/

3.

VLOŽITEV VLOGE

Kopijo izpolnjenega obrazca shranite, originalni izpolnjen in podpisan obrazec pa pošljite na naslov:

Priloga k VLOGI ZA DOVOLJENJE ZA IZDAJO ETIKET IN POTRDIL DOBAVITELJA
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
ali na e-naslov:
gp.uvhvvrov.si
Če bodo podatki nepopolni ali napačni, če vlogi ne bodo priloženi vzorci etiket ali če vzorci etiket ne bodo v
skladu s predpisi, bo Uprava v skladu z 67. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št.
24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) vlagatelja pozvala na
dopolnitev vloge. Če vloga v roku 3 (treh) mesecev od poziva ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavrnjena.

d) PLAČILO UPRAVNE TAKSE
Za vlogo je potrebno plačati upravno takso, določeno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKaš), v višini
22,60 EUR. Navodila o načinu plačila takse so dostopna na spletni strani Uprave:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-dovoljenja-za-izdajanje-etiket-in-potrdil-dobavitelja/ (Stroški
postopka).
Pri plačilu upravne takse se navede:
•
•
•
•
•
•
•

koda namena: GOVT
namen plačila: dovoljenje za izdajo etiket dobavitelja
naziv banke: Banka Slovenije
naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin
naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
številka vplačilnega računa (IBAN):
SI56 0110 0100 0315 637
SWIFT/BIC: BSLJ SI2X

•

model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002

