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Številka: 007-81/2020/13
Ljubljana, 27. 5. 2020
EVA 2020-2330-0056

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na 
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 in jo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                        dr. Božo Predalič 
                                                                                                   GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za javno upravo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
 Joži Jerman Cvelbar, vodja Sektorja za kmetijske trge in sektorske načrte,
 Lidija Lipič Berlec, vodja Oddelka za rastlinsko proizvodnjo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–
2022 (Uradni list RS, št. 78/19) smo ugotovili nomotehnično napako pri obdobju veljavnosti potrdil o 
usposabljanjih, ki so lahko veljavna največ štiri leta.
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Ravno tako je bila v 12. in 18. členu Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v 
Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19) napačno navedena letnica objave 
sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in sredstev za 
prevoz čebel na pašo. Vlada Republike Slovenije bo namreč pred objavo javnega razpisa za 
sofinanciranje čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko leto 2020 
predpisala najvišjo višino priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel 
na pašo, ki bo v veljavi celotno programsko obdobje 2020-2022. V uredbi smo 32. in 35. člen 
dopolnili tako, da bodo določbe za poročanje števila čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v register čebelnjakov in izdaje odločbe UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil veljale tudi 
za upravičence za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic

Zaradi epidemije korona virusa je Evropska komisija za nacionalne čebelarske programe določila 
odstopanje od časovnega obdobja programskega leta 2020. Na podlagi Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene 
uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in 
Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 je 
Evropska komisija določila, da se lahko ukrepi načrtovani v programskem letu 2020 izvedejo tudi po 
31. juliju 2020, vendar najpozneje do 15. septembra 2020. V Sloveniji smo se skupaj s strokovnimi 
institucijami, ki so sodelovale pri pripravi programa odločili, da podaljšamo rok za izvedbo ukrepov za 
ukrepe, ki se izvajajo na podlagi javnih naročil do 4. septembra 2020, medtem ko roke za izvedbo 
ukrepov pri katerih se izvajajo javni razpisi pustimo nespremenjene. Ne glede na to, ostaja rok za 
izplačilo ukrepov nespremenjen, izplačila morajo biti izplačana najkasneje do 15. oktobra 2020. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvo j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, ki ga je Republika 
Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom 
Komisije št. C(2019) 4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja 
čebelarskih proizvodov. 

Ukrepi iz te uredbe se bodo financirali iz proračunske postavke 140032 Program ukrepov v 
čebelarstvu EU in 140033 Program ukrepov v čebelarstvu SLO v razmerju 50 : 50. Sredstva za 
izvajanje programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano načrtovalo ob pripravi 
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proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Skupna višina sredstev v triletnem programskem 
obdobju znaša 2.280.000 EUR, kar na letnem nivoju znaša 760.000 EUR. Sofinancirani 50-odstotni
delež Evropska unija povrne v tekočem letu. 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-20-0004
Podpore v 
čebelarstvu; 
uredba 2020–2022

140033
Program 
ukrepov v 
čebelarstvu –
14-20-SLO

140032
Program 
ukrepov v 
čebelarstvu –
14-20-EU

380.000

380.000

380.000

380.000

SKUPAJ 760.000 760.000

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1
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SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,

              NE
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- financiranje občin.
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Datum objave: 
V razpravo so bili vključeni: 
� Čebelarska zveza Slovenije,
� Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Nacionalni veterinarski inštitut,
� Biotehniška fakulteta v Ljubljani,
� Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
� Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Upoštevani so bili:
v celoti.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 Dr. Aleksandra Pivec
                                                 ministrica
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                   EVA 2020–2330–0056

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju 

čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

1. člen

V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19) se v 1. členu v prvem odstavku v prvi alineji besedilo 
»Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o 
spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila 
kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za 
upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z 
zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 
15)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 
o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za 
razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) 
navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1)«.

V drugi alineji se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih 
območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in 
omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega 
odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov 
OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe 
(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev 
vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46)«.

Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»–  Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za 
uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za 
sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od 
izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 
2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z 
nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne 
kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena 
uredba 2015/1368/EU).«.
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Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta uredba določa tudi odstopanja glede sprememb čebelarskih programov v letu 2020 za 
izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od 
Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) 
št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede 
nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; 
v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU).«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

V6. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena, se v skladu s 4. členom 
Izvedbene uredbe 2020/600/EU, ukrepi iz 2. člena te uredbe za katere ministrstvo odda javno 
naročilo, v programskem letu 2020, ki se je začelo 1 avgusta 2019, izvedejo do 4. septembra 
2020, izplačajo pa do 15. oktobra 2020.«.

       3. člen

V 10. členu se v 3. točki besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.

V 4. točki se besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.

4. člen

V 12. členu se v prvem odstavku  črta besedilo »v letu 2019«.

5. člen

V 16. členu se v 3. točki besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri 
leta«.

V 5. točki se besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.

6. člen

V 18. členu se v prvem odstavku črta  besedilo »v letu 2019«.

7. člen

V 32. členu se v četrtem in šestem odstavku besedilo »9. in 16.« nadomesti z besedilom »9., 
16. in 23.«.

8. člen

V 35. členu se v petem in šestem odstavku besedilo »9. in 16.« nadomesti z besedilom »9., 16. 
in 23.«.



9 / 11

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(končanje  postopkov)

Postopki začeti v programskem letu 2020 v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na 
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19) se 
končajo v skladu s to uredbo.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.
Ljubljana, ………. 2020
EVA 2020-2330-0056
                                                                          Vlada Republike Slovenije
                                                                                           Janez Janša

predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

10. in 11. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

V programskem obdobju 2020–2022 se bodo v Republiki Sloveniji v skladu z Uredbo o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list 
RS, št. 78/19 izvajali različni ukrepi na področju čebelarstva.

Ob pripravi javnega razpisa za izvajanje Ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam 
čebelarjev in Racionalizacija sezonske selitve panjev smo ugotovili v Uredbi o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list 
RS, št. 78/19) nomotehnično napako pri obdobju veljavnosti potrdil o usposabljanjih. Potrdila o 
usposabljanjih so zaradi potrebe po posodobitvi tehnološkega znanja lahko stara največ štiri 
leta. V uredbi smo 32. in 35. člen dopolnili tako, da bodo določbe za poročanje števila čebeljih 
družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov in izdaje odločbe UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil veljale tudi za upravičence za ukrep Subvencioniranje 
vzrejevalcev čebeljih matic.

Ravno tako je bila v 12. in 18. členu Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19) napačno 
navedena letnica objave sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne 
čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel na pašo. Vlada Republike Slovenije bo namreč 
pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel 
na pašo za programsko leto 2020 predpisala najvišjo višino priznanih stroškov nakupa 
čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel na pašo, ki bo v veljavi celotno programsko 
obdobje 2020-2022.

Zaradi epidemije korona virusa je Evropska komisija za nacionalne čebelarske programe 
določila odstopanje od časovnega obdobja programskega leta 2020. Na podlagi Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 
2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene 
uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi 
zaradi pandemije COVID-19 je Evropska komisija določila, da se lahko ukrepi načrtovani v 
programskem letu 2020 izvedejo tudi po 31. juliju 2020, vendar najpozneje do 15. septembra 
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2020. V Sloveniji smo se skupaj s strokovnimi institucijami, ki so sodelovale pri pripravi 
programa odločili, da podaljšamo rok za izvedbo ukrepov za ukrepe, ki se izvajajo na podlagi 
javnih naročil do 4. septembra 2020, medtem ko roke za izvedbo ukrepov pri katerih se izvajajo 
javni razpisi pustimo nespremenjene. Ne glede na to, ostaja rok za izplačilo ukrepov 
nespremenjen, izplačila morajo biti izplačana najkasneje do 15. oktobra 2020.
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