NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS V SEME-REGISTER

Vloga za vpis v SEME-register sestoji iz:
-

OBRAZCA 1: Osnovni podatki o dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin (v njem se navedejo osnovni podatki
o dobavitelju in o mestu pridelave, če se dobavitelj ukvarja s pridelavo semenskega materiala);

-

OBRAZCA 2: Podatki o dejavnosti dobavitelja (v njem se navedejo podrobnejši podatki o dejavnostih dobavitelja);

-

OBRAZCA 3: Podatki o odgovorni strokovni osebi, izjava in pooblastilo (v njem se navedejo osebni podatki ter podatki o
strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe dobavitelja; vsebuje tudi pooblastilo dobavitelja odgovorni strokovni osebi
ter izjavo odgovorne strokovne osebe, da bo v imenu dobavitelja odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja).

Obrazce v celoti izpolnite, vpišite datum izpolnjevanja in jih podpišite. S podpisom obrazcev dobavitelj oziroma odgovorna strokovna
oseba jamčita za točnost podatkov. V primeru, da so podatki v vlogi nepopolni, je vloga lahko zavrnjena.
Izpolnjene in podpisane obrazce pošljite na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si
(Pred pošiljanjem obrazce kopirajte in kopijo shranite!)

Obrazec 1:

OSNOVNI PODATKI O DOBAVITELJU SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN

I. Registrska številka dobavitelja SEME
V to rubriko se vpiše vaša enolična in neponovljiva registrska številka, ki vam jo dodeli UVHVVR ob prvem vpisu. Če vam je bila
neponovljiva registrska številka že dodeljen a, jo vpišite, sicer pustite to rubriko prazno.
II. Podatki o dobavitelju
Obvezno se navedejo naslednji podatki:
• za pravno osebo:
naziv in naslov poslovnega subjekta, kot je vpisan v register poslovnih subjektov,
davčno številko poslovnega subjekta,
pri »Status« se označi »pravna oseba«;
• za fizično osebo, ki je podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost:
ime ali naziv, s katerim je fizična oseba kot samostojni podjetnik posameznik vpisana v register poslovnih subjektov;
enotno matično številko občana ali njegovo davčno številko,
matično številko poslovnega subjekta,
pri »Status« se označi »samostojni podjetnik«;
• za fizično osebo, ki je nosilec ali član kmetijskega gospodarstva (KMG) in ki bo nosilec dejavnosti, za katero se zahteva vpis v
SEME-register:
ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva (KMG),
enotno matično številko občana ali njegovo davčno številko;
pri »Status« se označi »nosilec KMG« ali »član KMG«.
III. Podatki o kmetijskem gospodarstvu dobavitelja (obvezno izpolnijo dobavitelji, ki se ukvarjajo s pridelavo semenskega
materiala)
V skladu s 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) se morajo v
register kmetijskih gospodarstev (RKG) vpisati kmetijska gospodarstva, ki so zavezanci za vpis v zbirke podatkov z delovnega področja
ministrstva. To velja tudi za zavezance za vpis v SEME-register.
Če se želite vpisati v SEME-register za pridelavo semenskega materiala, morate zato navesti podatke o kmetijskem gospodarstvu,
katerega nosilec ali član ste.
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1.

Pod 1. točko vpišite KMG_MID številko, ki je bila kmetijskemu gospodarstvu dodeljena ob vpisu v RKG, ter domače ime
kmetijska gospodarstva.

2.

Pod 2. točko vpišite naslov kmetijskega gospodarstva, ki je naveden na zadnjem izpisu iz RKG. Če kmetijsko gospodarstvo
nima hišne številke, pri naslovu vpišite le občino in naselje.

Obrazec 2:

PODATKI O DEJAVNOSTI DOBAVITELJA

IV . Dejavnost dobavitelja
1. V preglednici iz 1. točke označite dejavnosti dobavitelja, ki jih nameravate opravljati - po vrstah oziroma kmetijskih rastlin. Vrste
poljščin, zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, za katere se zahteva vpis v SEME-register, so navedene v Seznamih vrst kmetijskih
rastlin po skupinah v Prilogi teh navodil. 1
2. Če se želite vpisati v SEME-register za pridelavo semenskega materiala, navedite v 2. točki glavne vrste kmetijskih rastlin,
katerih semenski material nameravate pridelovati; navede se do največ 15 (petnajst) vrst iz Seznamov vrst kmetijskih rastlin po
skupinah, navedenih v Prilogi teh navodil.
3. Če se želite vpisati v SEME-register za pripravo semenskega materiala za trženje, navedite v 3. točki lokacije dodelovalnih
obratov oziroma skladišč, kjer boste to dejavnost opravljali.

Obrazec 3:

PODATKI O ODGOVORNI STROKOVNI OSEBI, IZJAVA IN POOBLASTILO

V. Podatki o odgovorni strokovni osebi in izjava
Evidenčno številko odgovorne strokovne osebe (SEMES) dodeli UVHVVR ob prvem vpisu te osebe v SEME-register. Če vaša
odgovorna strokovna oseba že ima evidenčno številko, jo vpišite, sicer pustite to rubriko prazno.
1.

Označite, kakšno je poslovno razmerje med vami kot dobaviteljem in vašo odgovorno strokovno osebo. Če se v SEMEregister vpisujete kot fizična oseba, ste lahko odgovorna strokovna oseba tudi sami. V tem primeru označite »dobavitelj sam«.

2.

Vpišite osebne podatke in naslov stalnega prebivališča izbrane odgovorne strokovne osebe (podatkov ni treba vpisati, če je
odgovorna strokovna oseba dobavitelj sam). Vpišite številko telefona ali mobilnega telefona ter naslov, na katerem je odgovorna
strokovna oseba najlažje oziroma večino časa dosegljiva.

3.

Navedite delovne izkušnje odgovorne strokovne osebe, s poudarkom na pridelavi oziroma pripravi semenskega materiala za
trženje.

4.

V skladu s 5. členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin /ZSMKR/ (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) mora dobavitelj zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki bo v njegovem imenu
odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, določene z ZSMKR (predvsem obveznosti iz 19. člena ZSMKR). Da se
zagotovi, da je odgovorna oseba s tem seznanjena oz. ali da s tem strinja, odgovorna strokovna oseba podpiše izjavo iz 3.
točke tega obrazca.

VI. Pooblastilo odgovorni strokovni osebi
Če niste sami odgovorna strokovna oseba, morate izbrano odgovorno strokovno osebo pooblastiti, da bo v vašem imenu
odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, določene z ZSMKR.
V primeru, da zagotovite več odgovornih strokovnih oseb, morate za vsako odgovorno strokovno osebo izpolniti svoj
Obrazec 3.

1

Vpis v SEME-register se zahteva le, če dobavitelj prideluje, pripravlja ali trži razmnoževalni material, vključno s semenom. Končne sadike
okrasnih rastlin, ki so primerne za prodajo končnemu uporabniku, niso razmnoževalni material.
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PRILOGA: Seznami vrst kmetijskih rastlin po skupinah
Seznami vrst kmetijskih rastlin vključujejo samo tiste vrste kmetijskih rastlin, ki so naštete v:
- Pravilniku o trženju semena žit 2
- Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese 3
- Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic 4
- Pravilniku o trženju semenskega krompirja 5
- Pravilniku o trženju semena zelenjadnic 6
- Pravilniku o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena 7
- Pravilniku o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte8
- Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 9
- Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 10
- Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin 11

1. SEME POLJŠČIN
1.1 Žita 1
Slovensko ime vrste
navadni oves
bizantinski oves
goli oves
peščeni oves
navadna ajda
navadni ječmen
riž
navadno proso
kanarska čužka, svetlo seme
rž
navadni sirek
sudanski sirek
hibridi iz križanja S. bicolor s S. sudanense
tritikala
navadna pšenica
trda pšenica
pira, sevka
Koruza (razen pokovke in sladke koruze)

Botanično ime vrste
Avena sativa L.
Avena byzantina K. Koch
Avena nuda L.
Avena strigosa Schreb.
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 S. sudanense Stapf
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Zea mays L. (partim)

1.2 Krmne rastline in pesa 2
-

Trave:

Slovensko ime vrste
pasja šopulja
lasasta šopulja
orjaška šopulja
plazeča šopulja
travniški lisičji rep
visoka pahovka

Botanično ime vrste
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Allopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex. J. Presl & C. Presl

2

Pravilnik o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13 in 43/16)
Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05-popr., 100/05, 4/09, 38/10 in 85/13)
4 Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16)
5 Pravilnik o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 98/15)
6 Pravilnik o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14)
7 Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 61/05, 66/07 in 18/14)
8 Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, št. 93/05)
9 Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15)
10 Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16)
11 Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 61/05)
3
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Slovensko ime vrste
čistilna stoklasa
aljaška stoklasa
prstasti pesjak
navadna pasja trava
trstikasta bilnica
tankolistna bilnica
ovčja bilnica
travniška bilnica
rdeča bilnica
raskavolistna bilnica
mnogocvetna/laška ljuljka, westerwoldska ljuljka
trpežna/ angleška ljuljka
festulolium, križanci med vrstami iz rodu Festuca in Lolium
skrižana ljuljka
vodna čužka
bertolonijev mačji rep
travniški mačji rep
enoletna latovka
podlesna latovka
močvirska latovka
travniška latovka
navadna latovka
rumenkasti ovsenec
-

Metuljnice:

Slovensko ime vrste
krmna jastrebina
medenica
navadna nokota
beli volčji bob
ozkolistni volčji bob
rumeni 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
-

Botanično ime vrste
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
xFestulolium Asch. & Graebn.
Lolium x boucheanum Kunth
Phalaris aquatica L.
Phleum nudosum L.
Phleum pratense L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Botanično ime vrste
Galega orientalis Lam.
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 foenum-graecum L.
Vicia faba (partim)
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth

Druge krmne rastline:

Slovensko ime vrste
koleraba, kavla
krmni ohrovt
facelija
oljna redkev

Botanično ime vrste
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.
medullosa Thell. + var. viridis L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
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-

Pesa:

Slovensko ime vrste
krmna pesa
sladkorna pesa

Botanično ime vrste
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.

1.3 Oljnice in predivnice 3
Slovensko ime vrste
zemeljski orešek, arašid
navadna ogrščica
črna gorjušica
oljna repica
sareptska gorjušica=rjava gorjušica
navadna konoplja
barvilni rumenik
navadna kumina
navadna soja
bombaževec
sončnica
navadni lan
vrtni mak
bela gorjušica

Botanično ime vrste
Arachis hypogaea L.
Brassica napus L. (partim)
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Brassica juncea (L.) Czern.
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Glycine max (L.) Merill
Gossypium spp.
Helianthus annus L.
Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.
Sinapis alba L.

2. SEMENSKI KROMPIR 4
Slovensko ime vrste
krompir

Botanično ime vrste
Solanum tuberosum L.

3. SEME ZELENJADNIC 5 in
4. RAZMNOŽEVALNI in SADILNI MATERIAL ZELENJADNIC, razen SEMENA 6
Slovensko ime vrste
čebula
šalotka
zimski luk
por
česen
drobnjak
krebuljica
zelena (listna in gomoljna)
špargelj
rdeča pesa vključno s cheltenhamsko peso
mangold
cvetača
brokoli
ohrovt
kodrolistni ohrovt
brstični ohrovt
belo zelje
rdeče zelje
kolerabica
strniščna repa
kitajski kapus
paprika
feferon
endivija

Botanično ime vrste
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Chicorium endivia L.
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Slovensko ime vrste
radič za siljenje, listnati ali glavnati radič
industrijska cikorija
lubenica
kumara, kumarica za vlaganje
melona
navadna buča
vrtna buča, cukini
oljna buča
artičoka
kardij
korenje
krmno korenje
navadni komarček
solata
peteršilj
turški fižol
nizki fižol
visoki fižol
vrtni grah
sladkorni grah
vrtna redkev ali redkvica
črna redkev
rabarbara
črni koren
paradižnik
jajčevec
špinača
navadni motovilec
vrtni bob
koruza pokovka
sladka koruza

Botanično ime vrste
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai
Cucumis sativus L.
Cucumis melo L.
Cucurbita maxima L. Dushesne
Cucurbita pepo L.
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Miller
Lactuca sativa L.
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L.
Zea mays L.
Zea mays L.

5. MATERIAL ZA VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE TRTE 7
Slovensko ime vrste
vinska trta
trta – namizno grozdje, sušeno grozdje
trta – podlage

Botanično ime vrste
Vitis vinifera L.
Vitis L.
Vitis L.

6. RAZMNOŽEVALNI MATERIAL in SADIKE HMELJA 8
Slovensko ime vrste
hmelj

Botanično ime vrste
Humulus lupulus L.

7. RAZMNOŽEVALNI MATERIAL (vklj. seme) in SADIKE SADNIH RASTLIN 9
Slovensko ime vrste
kostanj
agrumi
navadna leska
kutina
navadni smokovec, figovec
kumkvat
vrtni jagodnjak
navadni oreh

Botanično ime vrste
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avelana L.
Cydonia oblonga Mill
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
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Slovensko ime vrste
jablana
oljka
prava pistacija
citronovec
mandljevec
marelica
češnja
višnja
sliva, češplja
breskev
nektarina
kitajsko-japonska sliva
hruška
ribezi
malina
robida
borovnica

Botanično ime vrste
Malus Mill.
Olea europea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L) L.
Prunus avium (L) L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicinia
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Rubus L.
Vaccinium L.

8. RAZMNOŽEVALNI MATERIAL OKRASNIH RASTLIN (vključno s semeni) 10
Katerokoli rastlinska vrsta, ki se uporablja kot okrasna rastlina
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