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RASTLINSKI POTNI LIST 
 

Rastlinski potni list je uradni dokument, ki potrjuje, da rastline, rastlinski proizvodi in 
nadzorovani predmeti, ki se premeščajo na območju Evropske Unije, izpolnjujejo zahteve 
glede zdravstvenega varstva rastlin v skladu s fitosanitarnimi predpisi, ter omogoča 
sledljivost pošiljke v prometu od mesta pridelave do mesta porabe in nazaj. 
 

Rastlinski potni list za doma pridelane sadike 
 

Rastlinski potni list se izdaja za različno 
rastlinsko blago, predpisano s fitosanitarnimi 
predpisi, vendar na tem mestu obravnavamo 
le pridelan sadilni material kmetijskih 
rastlin.  
Rastlinski potni list je dokument, ki 
običajno nima enotne oblike, pač pa le 
predpisano vsebino, ki jo pridelovalec 
oblikuje glede na rastlinsko vrsto in namen 
oziroma obseg izdajanja. Za sadilni material 
je običajna uporaba dvodelnega rastlinskega 
potnega lista, ki je sestavljen iz etikete in 
spremnega dokumenta.  
Tudi opremljenost rastlin z rastlinskimi 
potnimi listi se razlikuje glede na vrsto 
rastlin. Za rastline 1. skupine (glej knjižico: 
Registracija na področju zdravstvenega 
varstva rastlin), ki predstavljajo večjo 
nevarnost za vnos in širjenje karantenskih 
škodljivih organizmov,  mora biti etiketa 
nameščena na vsako posamezno rastlino ali 
povezan sveženj oziroma na najmanjšo enoto 
pakiranja, namenjeno prodaji na drobno. Za 
manj rizične rastline (iz 2. in 3. skupine) pa 
je potrebno potni list izdati le strankam, ki so 
tržni pridelovalci. V tem primeru lahko 
zadošča en rastlinski potni list za celotno 
pošiljko. 

Pridelovalec lahko sam predlaga obliko 
rastlinskega potnega lista, kot tudi material 
iz katerega bo izdelan, barvo in druge 
podatke, ki jih bo dokument vseboval. 
Izdelan mora biti iz primernega materiala 
glede trpežnosti, vodoodpornosti in drugih 

okoljskih vplivov (UV žarki). Pridelovalec 
tudi zastavi evidence, ki jih bo vodil in iz 
katerih bo omogočena sledljivost pošiljk, 
opremljenih z rastlinskimi potnimi listi.  

Fitosanitarni inšpektor presodi o 
ustreznosti oblike in vsebine rastlinskega 
potnega lista, kot tudi o tem, ali predlagani 
način izdaje, nameščanja in evidenc 
zagotavlja sledljivost, in o tem sestavi 
zapisnik. Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 
vloge in vlogi priloženega inšpekcijskega 
zapisnika registriranemu vlagatelju izda 
dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih 
listov. 
Pridelavo in označevanje sadilnega in 
semenskega materiala urejajo predpisi na 
podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu 
rastlin in Zakona o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin. Upravljanje in nadzor po 
obeh zakonih je v pristojnosti  Uprave RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.  

Tako je v praksi rastlinski potni list lahko 
združen z etiketo dobavitelja.  

V primeru certificiranega sadilnega 
materiala se rastlinski potni list združuje 
z uradno etiketo, za katero je poleg 
vsebine predpisana tudi oblika, velikost in 
barva. Oboje lahko izda le imenovani 
organ za potrjevanje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, zato teh 
dokumentov pridelovalec sam ne more 
izdajati. 
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A. Predpisana vsebina in oblika rastlinskega potnega lista (RPL): 
 

VSEBINA  RPL OBLIKA RPL 

1. Rastlinski potni list EU 
2. Koda države (SI) 
3. Oznaka odgovornega uradnega organa (MKO-
UVHVVR) 
4. Registrska št. imetnika 
5. Serijska, tedenska ali zbirna številka 
6. Botanično ime 
7. Količina 
________________________________ 
8. ZP- za varovano območje in njegovo oznako (v EU) 
9. RP (oznaka za nadomestni potni list) 
10. Poreklo uvoženih pošiljk: država(-e) 

- ENODELNI  (etiketa, ki vsebuje VSE podatke 
od 1. do 10.) 

DVODELNI (etiketa + spremna listina) 
- ETIKETA (vsebuje vsaj podatke od 1 – 5.) 
- SPREMNA LISTINA (vsebuje vse podatke z ene ali 

več etiket ter preostale predpisane podatke) 
Spremna listina je lahko vsaka listina, ki jo izda imetnik in 
spremlja pošiljko (račun, dobavnica, dokument 
dobavitelja…). Podatki na spremni listini so lahko zbirni 
(za več rastlinskih vrst, sort ali partij), če so namenjeni 
enemu prejemniku. 

 

B. Združevanje rastlinskega potnega lista in uradne etikete: 
 
1. Uradna etiketa z elementi rastlinskega 
potnega lista za semenski krompir, ki jo izdaja 
organ za potrjevanje - Kmetijski inštitut Slovenije 
(oblika, velikost: min. 110 x 67 mm, barva – 
odvisno od kategorije: bela z vijolično črto, bela 
ali modra) 

2. Uradna etiketa z elementi rastlinskega potnega lista 
za trsne cepljenke kategorije standardni material, ki jo 
izdaja dobavitelj (oblika, velikost: min.110 x 67 za 
cepiče, potaknjence, ključe podlag za cepljenje; min 80 
x 70 za ukoreninjene trsne cepljenke in za korenjake, 
barva: temno rumena) 

 
KIS – Slovenija 

'Pravila in standardi EU' 
CERTIFICIRANO SEME 

Vrsta: KROMPIR (Solanum tuberosum L.) 
Sorta: ULSTER SCEPTRE 
Partija:      400202/5 Stopnja: A 
Reg. številka: FITO-123456 
Datum zapiranja: 14.01.2004 
Država pridelave: Slovenija 
Leto pridelave: 2003 
Velikost v mm: 28-40 
Seme je razkuženo z: IPRODIN 

SEME JE STRUPENO : NI ZA PREHRANO LJUDI 
RASTLINSKI POTI LIST EU 

Tip 2                             351878                                   25 kg 
 

 
Rastlinski potni list EU 

Standardi EU 
MKO - UVHVVR 

SI- (reg. št. imetnika/dobavitelja) 
Vrsta: VINSKA TRTA  (Vitis vinifera)  
Sorta:  
Podlaga:  
Št. cepljenk:  
Ser.št.partije:  
Kategorija: STANDARD 

Trsje d.o.o., Polje, Kamenče 9 
 
 

 



Primeri oblikovanja rastlinskega potnega lista 
 

 

 
 

(3) Etiketa z osnovnimi podatki (1 - 5) in spremna listina 
 
ETIKETA 

Prednja 1. Rastlinski potni list EU 2. SI    3. MKO-UVHVVR                       4. Reg. št.:  901523 
stran    
   5. Zbirna št.: 21/2004# 

 
Zadnja 
stran ali le 
ločeno 

'EU kakovost' 
Partija: 231                                  

 

Datum izdaje: 10.05.2004 
Dobavitelj: Sadika d.o.o., Vrtovje 

Zeleni gaj 7 Bot. ime:  
Sorta:  

#Zbirna številka: številka računa ali dobavnice, kot spremnega dokumenta, na 
katerem so ostali podatki (dopisana ročno na etiketo). Podatek omogoča sledljivost 
po evidencah pridelovalca.  
 

SPREMNA LISTINA 
 

  
Sadika d.o.o., Vrtovje 
Zeleni gaj 7 
Reg. št.:  901523 

 
  

 Datum: 10.05.2004 
Dobavnica št. 21/2004#                                         

 
Prejemnik: Samo Podjetnik, Log 

 

  
*Sadike paprike (Capsicum a.) Bianca 1500 kos 
*Sadike paprike (Capsicum a.) Šorokšari 500 kos 
*Sadike paradižnika (Lycopersicon e.) Baron 250 kos 
*Sadike pora (Allium porrum) Elefant 560 kos 
*Sadike solate (Lactuca sativa) Leda 780 kos 
Sadike peteršilja, Bardoviški 80 kos 

  
*Rastlinski potni list EU; SI; MKO-UVHVVR  

 
Opombi:  
- Tako izpisana dobavnica lahko za rastline iz 2. in 3. skupine služi kot enodelen rastlinski potni list. 
- Zbirna št. je poleg št. računa ali dobavnice lahko tudi partija, št. parcele, št. FITO-lokacije idr., če je temu prilagojen sistem knjiženja 
v evidence, tako da omogoča sledljivost. 
 
 
Dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov za sadilni material lahko pridobi le tista pravna ali 
fizična oseba, ki ima: 

- veljavno odločbo o vpisu v FITO-Register in v SEME-register ter dodeljeno neponovljivo 
registrsko številko; 

- imenovano odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin;  
- zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije v 

skladu z zakonom, ter pogojev glede  vrste, oblike in vsebine rastlinskih potnih listov, 
katerih vzorce predloži pristojnemu inšpektorju. 

Informacije: 01 300-1300 fito.uvhvvr@gov.si 

Pripravili: V. Knapič, M. Pečnik, M. Celar 
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C. Združevanje rastlinskega potnega lista (RPL) in etikete oziroma potrdila 
dobavitelja (podatki, predpisani za RPL, so na etiketi jasno ločeni od podatkov po 
predpisih o trženju - s črto, z različno barvo tiska, različno odebeljen tisk, ležeči 
tisk,…) 
 
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri možni načini združevanja enodelnega (primera 1. 
in 2.) in dvodelnega (primer 3.) RPL z etiketo dobavitelja oziroma potrdilom dobavitelja za 
označevanje sadilnega materiala, za katerega oblika RPL ali etikete dobavitelja ni 
predpisana. 
 
 
 

(1) Podatki, predpisani za RPL, so na etiketi s črto ločeni od podatkov po predpisih o 
trženju: 
 

Rastlinski potni list  EU MKO-UVHVVR SI -301526 
Bot. ime: Malus  domestica          Količina: 1 Serija: 1/25 
Sorta: Gloster                                               Podlaga: M9 Partija: NK1 
Kategorija: CAC    'EU kakovost' 

 
 
 

 
(2) Podatki predpisani za RPL so na prednji strani etikete - ločeni od podatkov o kakovosti 
na hrbtni strani etikete:  
 

Prednja 1. Rastlinski potni list EU 2. SI    3. MKO-UVHVVR                           4. Reg. št.:  901523 
stran   5. Tedenska št.: 25 
 6. Bot. ime: CAPSICUM ANNUM*           7. Količina: 120* 

 

Zadnja Sorta: Bianca                          Partija:D-2       Datum izdaje: 10.05.2004 
stran 'EU kakovost'                                Dobavitelj: Sadika d.o.o., Vrtovje 

Zeleni gaj 7                         
 

*Vse, kar se izpolnjuje ročno, mora biti pisano z velikimi tiskanimi črkami. 
 
 
 

V primeru (1) in (2) ni potrebna navezava s spremno listino, ker so vsi podatki, ki 
omogočajo sledljivost, navedeni na etiketi. Obojestransko tiskanje etikete zahteva takšno 
pritrjevanje, da ostane potiskan del prost. V primeru sadik v platojih ali zabojčkih je to 
težko, zato priporočamo tiskanje kot v primeru (1). 
 
V primeru uporabe samolepilnih etiket je to v vlogi za izdajo dovoljenja potrebno posebej 
navesti.
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