
DODATEK 1:  Seznam veljavnih predpisov na ravni Republike Slovenije s področja 
zdravstvenega varstva rastlin 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zako
nodaja/ 

Zakon, mednarodna konvencija, uvoz - izvoz 

 
 
1 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07; ZZVR-1-UPB2 

uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14-ZIN-B in 21/18/ZNOrg) 
 
2 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (Uradni list RS-

Mednarodne pogodbe, št. 23/00; Uradni list RS, št. 84/00) 

 

Mednarodni standardi za fitosanitarne ukrepe (ISPM) št. 1- 36 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_zadeve/fitosanitarna_za
konodaja/ 

  

3 Mejna vstopna mesta - Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za 
izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov na vstopnih mestih (Uradni list RS, št. 4/02, 55/04 in 39/15) 

 
4 FITO-pravilnik - Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja 

škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 
(Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 142/04, 66/07, 104/09, 13/10, 74/11 in 30/14) 
 

 
5 PREGLEDI V NOTRANJOSTI - Pravilnik o minimalnih pogojih, ki morajo biti 

izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk, ki se 
vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest (Uradni list RS, št. 142/04) 

 
6 PRIJAVA POŠILJK - Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala 
oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu 
(Uradni list RS, št. 93/02 in 93/04)  

 
7 NOTIFIKACIJE - Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov  iz uvoza, ki 
predstavljajo nevarnost za vnos  in širjenje škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 
13/02, 40/04 in 85/13) 

 

Registracija in rastlinski potni list 

 
8 FITO-register in RPL - Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, 

predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 
54/07 in 44/13) 

 



9 KROMPIR SKLADIŠČA - Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in 
premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni 
list RS, št. 120/04 in 31/07 in 83/13) 

 
10 LESEN PAKIRNI MATERIAL (LPM) - Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen 

pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07, 101/10 in 
62/14) 

 
11 USPOSABLJANJE ZVR - Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju 

znanja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 93/05) 
 

Pristojbine in odškodnine 

 
12 PRISTOJBINE - Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin 

(Uradni list RS, št. 142/04, 93/05, 36/09 in 36/15) 
 
13 ODŠKODNINE - Pravilnik o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin 

(Uradni list RS, št. 27/03, 33/05,30/07 in 74/11) 

Nadzor rastlinskih škodljivih organizmov 

 
 
14 ZNANOST - Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih 

organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, 
raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 
69/01, 40/04 in 98/15) 

 
15 VAROVANA OBMOČJA - Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih 

sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03, 
82/05, 85/10 in 94/13) 

 
16 BIOTIČNO VARSTVO - Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 

45/06) 
 
17 HRUŠEV OŽIG - Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega 

ožiga (Uradni list RS, št. 50/14) 
 
Odločba UVHVVR o določitvi mej okuženega in nevtralnega območja ter žarišč okužbe s hruševim 
ožigom 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_
nadzorovani_organizmi/hrusev_ozig/ 

 
Načrt ukrepov: Obvladovanje hruševega ožiga  
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2
013/Posebno_nadzorovani_organizmi/hrusev_ozig/OBVLADOVANJE_julij_08.pdf 

 

18 ŠARKA - Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo 
povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 50/14) 

 
19  ZLATA TRSNA RUMENICA – Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in 

zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14, 49/2016 in 8/2017) 
 

Odločba UVHVVR o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumnice (fitoplazma Grapevine flavescence 
dorée) 



http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_n
adzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/ 

 

 

Načrtu ukrepov obvladovanja trsnih rumenic v Sloveniji 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_n
adzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/ 

 

20 FITOFTORNA SUŠICA - Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in 
širjenja glive Phytophthora ramorum, (Uradni list RS, št. 120/04 in 88/07) 

 

21 HMELJEVA UVELOST - Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik 
hmelja,  Uradni list  RS št. 45/13 in 24/15) 

 

22 KROMPIRJEVA RJAVA GNILOBA - Pravilnik o ukrepih in postopkih za 
preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve rjave gnilobe (Uradni list RS, 
št. 31/07) 

 
23 KROMPIRJEVA OBROČKASTA GNILOBA - Pravilnik o ukrepih in postopkih za 

preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe (Uradni 
list RS, št. 31/07) 

 

24 KROMPIRJEVE OGORČICE –Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in 
zatiranje krompirjevih ogorčic (Uradni list RS, št. 49/10) 

 
Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera 
rostochiensis Woll.) 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_n
adzorovani_organizmi/rumena_krompirjeva_ogorcica/ 

 
Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje bele krompirjeve ogorčice Globodera 
pallida (Stone) Behrens 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karant
enski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/bela_krompirjeva_ogorcica/ 

 
25 PEPINO MOSAIC - Pravilnik o začasnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja 

pepino mosaic virusa (Uradni list RS, št. 28/04) 
 
26 BOROVA OGORČICA - Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in 

širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 45/09 in 48/13) 
 

Načrt ukrepanja v primeru pojava borove uvelosti v Republiki Sloveniji ki jo povzroča borova ogorčica 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle 1970, v Republiki Sloveniji  
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_n
adzorovani_organizmi/borova_ogorcica/ 

 
27 VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA – Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje 

vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 21/15) 
  

Odločba o določitvi okuženih območij z viroidnimi zakrnelostimi hmelja 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karant
enski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/viroidna_zakrnelost_hmelja/ 

 
28 ŠKODLJIVE RASTLINE – AMBROZIJA – Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih 

rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št.63/2010) 
 



Delovanje Slovenske organizacije za varstvo rastlin 

 
29 STROKOVNI SVET - Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin 

(Uradni list RS, št. 57/07) 
 
30 STROKOVNI IZPIT - Pravilnik o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva 

rastlin (Uradni list RS, št. 124/07, 85/08 in 25/09) 
 
31 LABORATORIJI - Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične 

usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike 
škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 82/02, 131/03 in 1/11) 

 
32 JAVNA POOBLASTILA - Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega 

varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05, 36/07) 
 

33 JAVNA SLUŽBA - Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe 
zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07) 

 

34 CENE JAVNE SLUŽBE - Pravilnik o cenah storitev javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06) 

 
35 FITOSANITARNI-preglednik - Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje 

fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/07 in 25/14) 

 

36 POROČANJE - Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in 
razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
104/09) 

Drugi predpisi1 

 

37 TRŽENJE SADILNEGA IN RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA KMETIJSKIH 
RASTLIN - Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05-
uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 22/18)  

38 REGISTRACIJA DOBAVITEJEV - Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev 
semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/16) 

39 MATERIAL KROMPIRJA - Pravilnik o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, 
št. 98/15) 

40 MATERIAL HMELJA - Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 
(Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) 

41 MATERIAL TRTE - Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte 
(Uradni list RS, št. 93/05) 

42 MATERIAL SADNIH RASTLIN - Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in 
sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16) 

                                                      
1 Slovenski predpisi s področja tržnih direktiv podrobneje urejajo samo rodove in vrste, ki so navedeni v seznamu v posameznem pravilniku 
o trženju. Če vrsta ni omenjena v nobenem od pravilnikov, veljajo za razmnoževalni in sadilni material take vrste le predpisi o ZVR. Tak 
material se pred dajanjem na trg označiti: 

- samo z RPL, če se za material zahteva izdaja RPL 

- če se RPL ne zahteva:  z osnovnimi podatki o proizvodu, kot je določeno po tržnih predpisih za neposredno trženje neprofesionalnim 
pridelovalcem. 



43 MATERIAL OKRASNIH RASTLIN - Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala 
okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 49/18)  

44 TRŽENJE GRM - Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu   (Uradni list RS, št. 
58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) 

45 REGISTRACIJA DOBAVITEJEV GRM - Pravilnik o pogojih za vpis v register 
dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega 
reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03) 

46 EVIDENCA SUBJEKTOV - Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) 

47 REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV – Pravilnik o registru kmetijskih 
gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17 in 69/17). 

48 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 
115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – 
ZGGLRS in 77/16) 

49 Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16) 


