Na podlagi četrtega odstavka 7. člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16.
člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 23. člena in drugega odstavka 25.
člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr.,
45/04 – ZdZPKG in 77/11) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in
drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega
materiala

1. člen
V Pravilniku o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter
zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03) se v 1.
členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
» Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju
gozdnega reprodukcijskega materiala (UL L št. L11/17 z dne 15. 1. 2000, str. 17 – 40)
določa:«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
» - način vodenja zapisov o pridelovanju, skladiščenju, zalogah, prodaji in nabavi
reprodukcijskega materiala, ter o ukrepih, ki se izvajajo za zatiranje škodljivih organizmov in
ukrepov določenih za odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz
seznama;«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku spremenita točka a) in točka b) tako, da se glasita:
» a) pogoji glede ravni izobrazbe:
- najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma
izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na
7. raven, ali
- najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe,
sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje
kvalifikacij, uvrščena na 6. raven.
b) pogoji glede delovnih izkušenj pri pridelovanju oziroma trženju reprodukcijskega materiala
in sicer:
- izobrazba na področju gozdarstva in lova (0821): vsaj 1 leto, ali
- izobrazba na sorodnih področjih: vsaj 3 leta.«.
Točka c) se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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» (2) Za izobrazbo na sorodnih področjih se štejejo:
- biološke in sorodne vede (051),
- kmetijske (081),
- interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in
veterinarstvo (088).
Področje izobrazbe, ki se zahteva v skladu s tem pravilnikom, je določeno v skladu s
predpisom, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja.«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za odgovorno strokovno osebo pri dobavitelju, ki je nosilec javnega pooblastila za
izvajanje nadzora nad pridelovanjem in trženjem reprodukcijskega materiala, ne more biti
imenovana ista oseba, ki je pooblaščena za izvajanje nadzora nad pridelovanjem in trženjem
reprodukcijskega materiala.«.
3. člen
4. člen se črta.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
» (1) V posamezni fazi pridelovanja reprodukcijskega materiala mora dobavitelj zagotavljati
zemljišča ali objekte ali opremo ali embalažo, ki omogoča fizično ločevanje in označevanje
posameznih partij sadilnega in semenskega materiala, v skladu z zahtevami za posamezno
fazo.
(2) V primeru ko izvajalec javne gozdarske službe od drugih dobaviteljev odkupi sadilni
material za obnovo gozdov in obnovo gozdov po ujmah in ga razdeli končnim uporabnikom,
izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ni potrebno. V tem primeru mora izvajalec javne
gozdarske službe zagotoviti, da končni uporabnik sadilni material prejme najpozneje v dveh
dneh od dostave s strani drugega dobavitelja do končnega uporabnika.«.
5. člen
V 7. členu se v drugem odstavku, v točki b), druga alineja spremeni tako, da se glasi:
» - kopijo dokazil, iz katerih so razvidne delovna doba in delovne izkušnje;«.
V drugem odstavku se doda nova točka d), ki se glasi:
» d) dokazila uradnega laboratorija o odsotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama,
določenega v četrtem odstavku 9. člena tega pravilnika, v zemlji, substratu in vodi za
zalivanje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
» (3) Če ima dobavitelj na mestu pridelave več enot pridelave ali če dobavitelj opravlja
dejavnost na več mestih pridelave, se obrazec 2 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika
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ter dokazila iz prejšnjega odstavka priložijo za vsako enoto oziroma mesto pridelave
posebej.«.
6. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
» (2) Vlogo za vpis spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj vložiti na
obrazcu 1 oziroma obrazcu 2 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in ji priložiti
ustrezna dokazila o spremembi iz drugega odstavka prejšnjega člena.«.
7. člen
V 9. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji,
četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
» (2) Deli rastlin, ki se tržijo, morajo biti zdravi. Deli rastlin so zdravi če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
so najmanj dvakrat letno strokovno in zdravstveno pregledani, in sicer prvič v času od
1. junija do 31. julija in drugič od 1. septembra do 31. oktobra, vključno s pregledom 100 m
od okolice objekta, kjer so pridelani. Strokovni in zdravstveni nadzor je podrobneje določen v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika,
so pridelani v pogojih brez prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama,
določenega v četrtem odstavku tega člena,
so na podlagi vizualnega pregleda brez škodljivih organizmov oziroma brez znamenj
ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov, ki vplivajo na njegovo kakovost ali
uporabnost in,
so nepoškodovani in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost ali
uporabnost.
(3) Za objekte za pridelavo delov rastlin, ki se tržijo, je obvezno testiranje zemlje, substrata in
vode za zalivanje na prisotnost fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama, določenega v
naslednjem odstavku tega člena. Testiranje se mora izvajati periodično, in sicer najmanj
vsako peto leto. Testiranje izvaja uradni laboratorij.
(4) Seznam vrst fitoftor (Phytophthora spp.), katerih prisotnost je v objektih prepovedana,
objavi in posodablja Gozdarski inštitut Slovenije na svoji spletni strani (v nadaljnjem besedilu:
seznam fitoftor). Vrste fitoftor (Phytophthora spp.) na seznamu fitoftor so izključno vrste z
znanim negativnim vplivom na gozdne sestoje.
(5) V primeru prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor, ali vidnih znamenjih
oziroma simptomih škodljivih organizmov ali poškodb, ki vplivajo na kakovost ali uporabnost
delov rastlin, mora dobavitelj obvestiti gozdarskega inšpektorja, ki v skladu s predpisi o
gozdnem reprodukcijskem materialu, z odločbo začasno prepove trženje reprodukcijskega
materiala in v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inštitut)
določi ukrepe za ustrezno tretiranje ali odstranitev, če tretiranje ni mogoče.
(6) Dobavitelj mora v primeru tretiranja škodljivih organizmih in ukrepih določenih za
odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor, voditi
evidenco.«.
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8. člen
V 10. členu se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
» - sadilni material ustrezati zahtevam glede starosti in velikosti iz priloge 4, ki je sestavni del
tega pravilnika.«.
Dodajo se novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
» (4) Sadilni material, ki se trži, mora biti zdrav. Sadilni material je zdrav če izpolnjuje
naslednje pogoje:
je najmanj dvakrat letno strokovno in zdravstveno pregledan, in sicer prvič v času od
1. junija do 31. julija in drugič od 1. septembra do 31. oktobra, vključno s pregledom 100 m
od okolice objekta, kjer je pridelan. Strokovni in zdravstveni nadzor je podrobneje določen v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika,
je pridelan v pogojih brez prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor,
je na podlagi vizualnega pregleda brez škodljivih organizmov oziroma brez znamenj
ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov, ki vplivajo na njegovo kakovost ali
uporabnost,
je nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost ali
uporabnost.
(5) Za objekte za pridelavo sadilnega materiala, ki se trži, je obvezno testiranje zemlje,
substrata in vode za zalivanje na prisotnost fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor.
Testiranje se mora izvajati periodično, in sicer najmanj vsako peto leto. Testiranje izvaja
uradni laboratorij.
(6) V primeru prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor, ali vidnih znamenjih
oziroma simptomih škodljivih organizmov ali poškodb, ki vplivajo na kakovost ali uporabnost
sadilnega materiala, mora dobavitelj obvestiti gozdarskega inšpektorja, ki v skladu s predpisi
o gozdnem reprodukcijskem materialu, z odločbo začasno prepove trženje reprodukcijskega
materiala in v sodelovanju z inštitutom določi ukrepe za ustrezno tretiranje ali odstranitev, če
tretiranje ni mogoče.
(7) Dobavitelj v primeru tretiranja škodljivih organizmov in ukrepih določenih za odstranitev
ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor, vodi evidenco.«.
9. člen
V 11. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
» (2) Obrazca spričeval iz prejšnjega odstavka za posamezne oblike reprodukcijskega
materiala sta v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec za vodenje zapisov iz prvega odstavka tega člena je v prilogi 6, ki je sestavni del
tega pravilnika.«.
Četrti odstavek se črta.
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10. člen
V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
» (3) V načrtu pridelave mora dobavitelj, ki vzgaja sadilni material, opredeliti možne kritične
točke za prenos škodljivih organizmov znotraj objekta ter ukrepe za zmanjšanje tveganja
prenosa škodljivih organizmov v in znotraj objekta.«.
11. člen
V 19. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
» (6) Dobavitelj vodi evidenco za vse ukrepe, ki se izvajajo za zatiranje škodljivih
organizmov in ukrepih določenih za odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor
(Phytophthora spp.) iz seznama fitoftor. V zapis evidence se zabeležijo: datum ukrepa, vrsta
in količina rastlin, ki so bile zajete v ukrep, ter opis ukrepa. Na enak način se vodijo tudi
zapisi za uničenje rastlin. Zapisi se hranijo trajno.«.
12. člen
V 21. členu se črta prvi odstavek.
Drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
13. člen
V prilogi 1 se Obrazec 1 in Obrazec 2 nadomesti z novim Obrazcem 1 in Obrazcem 2, ki sta
sestavni del priloge 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Obrazec 3 se črta.
14. člen
Doda se nova priloga 3, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
15. člen
Prilogo 3 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
16. člen
V prilogi 4 se Obrazec 1 in Obrazec 2 nadomesti z novim Obrazcem 1 in Obrazcem 2, ki sta
sestavni del priloge 5, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Prilogo 5 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
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18. člen
Priloga 6 se črta.

KONČNA ODLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-389/2020
Ljubljana, 26. 2. 2021
EVA 2020-2330-0120

Dr. Jože Podgoršek
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Vloga za vpis v register dobaviteljev.
Obrazec 1: PODATKI O DOBAVITELJU
1. Dobavitelj: ime in priimek/podjetje ter ime in priimek njegove odgovorne osebe:
___________________________________________________________________
2. Naslov/ sedež dobavitelja
Ulica in hišna številka: _____________________________________________
Naselje: _________________________________________________________
Pošta in poštna številka: ____________________________________________
Občina: _________________________________________________________

Dejavnost opravljam tudi na drugih lokacijah (DA/NE): ____________________

3. Dejavnosti, ki jih dobavitelj opravlja: (ustrezno označi)

□ pridobivanje semenskega materiala in puljenk v sestojih in skupinah
□ dodelovanje semenskega materiala

□ skladiščenje semenskega materiala

□ uvoz z namenom trženja

□ uvoz za nadaljnjo pridelavo/dodelavo

□ vzgoja sadilnega materiala

□ razdeljevanje, posredovanje

□ odkupovanje, prodajanje
□ pridobivanje semenskega materiala in delov rastlin v semenskih plantažah, starših
družin, klonih in klonskih mešanicah

4. Pravno-organizacijska oblika dobavitelja: (ustrezno označi)

□ samostojni podjetnik (s. p.)
□ pravna oseba
□ fizična oseba: dovoljenje upravne enote ___________________ za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji

5. Matična številka: ________________________ enota v sestavi:
________________________
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6. Davčna številka dobavitelja: ________________________________

S podpisom jamčim za točnost podatkov!

Datum: ________________________

_____________________________________
(podpis dobavitelja oz. njegove odgovorne osebe)

Obrazec 2: PODATKI O MESTU/ENOTI PRIDELAVE

□ Prijava
□ Odjava mesta/enote pridelave
(ustrezno označi)

Naslov mesta pridelave:

Ulica in hišna številka: _____________________________________________
Naselje: _________________________________________________________
Pošta in poštna številka: ____________________________________________
Občina: _________________________________________________________

Na tem naslovu se nahaja več enot pridelave (DA/NE): ___________________

□ enota dodelovanja semenskega materiala
□ enota hranjenja semenskega materiala
□ enota vzgoje sadilnega materiala
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□ razdeljevalni center
□ prodajno mesto
Podatki o zemljiščih:
Lastnik: ___________________________________________________________
K. o. in parc. št.: ____________________________________________________
Vrsta rabe: ________________________________________________________

Priloga 2: Strokovni in zdravstveni nadzor reprodukcijskega materiala pri dobaviteljih
Strokovni in zdravstveni nadzor reprodukcijskega materiala pri dobaviteljih opravlja inštitut
kot pooblastilo v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.
Strokovni in zdravstveni nadzor se opravi na zemljiščih in objektih, v sodelovanju z
dobaviteljem oziroma njegovo odgovorno strokovno osebo dobavitelja. Obsega pregled listin,
istovetnosti, vizualni pregled, vzorčenje in preverjanje skladnosti reprodukcijskega materiala
in 100 metrskega pasu okrog objekta določenega s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja
gozdni reprodukcijski material.
V strokovnem in zdravstvenem nadzoru se pregled opravi vzorčno, in sicer tako, da se
pregleda najmanj vsaka peta vrsta posevka iste vrste rastlin.
Pri najmanj 1 rastlini na 100.000 rastlin se pregleda tudi zdravje koreninskega sistema, in
sicer tako, da se rastlino izpuli, otrese zemlje in vizualno pregleda koreninski sistem, nato se
odstrani del skorje na koreničniku ter se opravi pregled prisotnosti nekroz, odmrlega tkiva in
poškodb zaradi žuželk (rovni sistemi). Uporabljeno orodje se po vsakem pregledu rastline
ustrezno razkuži.
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V primeru gostega posevka se pregleda zdravstveno stanje rastlin, listov in iglic tudi znotraj
posevka, tako da se rastline odgrnejo in oceni se zdravje in osutost listnega aparata.
S strokovnim in zdravstvenim nadzorom se ugotavlja navzočnost gospodarsko škodljivih
organizmov, katerih navzočnost ni dovoljena v odstotku, večjem od dopustnega, kakor je
določeno v seznamu gospodarskih škodljivih organizmov. Dodatno se pri strokovnem in
zdravstvenem nadzoru ugotavlja tudi prisotnost škodljivih organizmov, ki jih urejajo predpisi o
zdravstvenem varstvu rastlin.
Seznam gospodarsko škodljivih organizmov in njihov prisotni dopustni odstotek pripravi in
posodablja inštitut ter ga objavlja na svojih spletnih straneh.
V primeru, da se pri strokovnem in zdravstvenem nadzoru ugotovi prisotnost neznanega
škodljivega organizma ali drugega škodljivega dejavnika, se odvzame vzorec in pošlje v
uradni laboratorij.
Za strokovni in zdravstveni nadzor mora biti objekt pripravljen (npr. oplet).
Med premiki med posameznimi posevki je potrebno razkuževati uporabljeno orodje, med
premiki med objekti pa je treba razkuževati tudi obutev.
O vsakem opravljenem strokovnem in zdravstvenem nadzoru inštitut sestavi zapisnik, ki ga
preda gozdarski inšpekciji.
Po opravljenem drugem strokovnem in zdravstvenem nadzoru v tekočem letu inštitut izda
potrdilo o zdravstveni ustreznosti oziroma če reprodukcijski material ustreza zahtevam tega
pravilnika.
Potrdilo o zdravstveni ustreznosti reprodukcijskega materiala je pripravljeno v skladu z
obrazcem, ki je objavljen na spletni strani inštituta. Sestavni del potrdila je seznam
reprodukcijskega materiala, za katerega se izdaja potrdilo.
Kopijo potrdila o zdravstveni ustreznosti gozdnega reprodukcijskega materiala inštitut preda
tudi gozdarski inšpekciji.
Potrdilo o zdravstveni ustreznosti rastlin za saditev velja od njegove izdaje do naslednjega
zdravstvenega nadzora. Takrat potrdilo o zdravstveni ustreznosti rastlin začasno nadomesti
zadnji zapisnik o zdravstvenem nadzoru objekta.
Trženje reprodukcijskega materiala brez potrdila o zdravstveni ustreznosti rastlin je
prepovedano.
Dobavitelj mora hraniti zapisnike o strokovnih in zdravstvenih nadzorih objekta za nedoločen
čas.

Priloga 3: Zahteve za sadilni material v sredozemskih območjih
Vrsta
Pinus halepensis
Pinus leucodermis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Quercus ilex

Največja
starost (leta)
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Najmanjša
višina (cm)
8
12
8
10
8
10
7
15
10
15
8
15
10

Največja
višina (cm)
25
40
25
35
15
20
30
45
30
40
30
50

Najmanjši premer
koreninskega vratu (mm)
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4
2
3

Quercus suber

1
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Priloga 4: Spričevalo za nedodelan semenski material in sadilni material, dele rastlin ali
puljenke
Obrazec 1: Spričevalo za nedodelan semenski material ali čisto seme

Št.:______________________
Dobavitelj: ________________________________________
Regist. št.: ________________________________________
Spričevalo o istovetnosti in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala
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Prejemnik: ________________________________________ Reg.št.: _________________
Botanično ime: ________________ Domače ime:________________ Količine: __________

□ Nedodelan semenski material

□ Čisto seme

Leto obroda:____________

Potrdilo/glavno spričevalo: ____________________________________________________
Izvor: _________________ Tip: ___________________ Reg. Št.:____________________
Kategorija: ____________ Proven. območje: ______________Provenienca: ____________
Namen:

□ Večnamenska raba v gozdarstvu (1)
□ Ni za uporabo v gozdarstvu (2)
□ Ni za uporabo v gozdarstvu - raba z omejenim lesnoproizvodnim pomenom (2)

Čistost: ____________ Teža 1000 čistih semen: ______________ Kalivost: ____________
Št. kalivih vitalnih semen/kg čistega semena: _______________ Datum testiranja: ________
Ostali podatki: ______________________________________________________________

Kraj in datum: _______________________

Podpis: _______________________________

Obrazec 2: Spričevalo za sadilni material, dele rastlin ali puljenke

Št.:______________________
Dobavitelj: ________________________________________
Regist. št.: ________________________________________
Spričevalo o istovetnosti in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala
Prejemnik: ________________________________________ Reg.št.: _________________
Botanično ime: ________________ Domače ime:________________ Količine: __________
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□ Sadilni material

□ Deli rastlin

□ Puljenke

Potrdilo/glavno spričevalo: ____________________________________________________
Izvor: _________________ Tip: ___________________ Reg. Št.:____________________
Kategorija: ____________ Proven. območje: ______________Provenienca: ____________
Namen: □ Večnamenska raba v gozdarstvu (1)
□ Ni za uporabo v gozdarstvu (2)
□ Ni za uporabo v gozdarstvu - raba z omejenim lesnoproizvodnim pomenom (2)
Oblika in starost: _________________________ Razred: ___________________________
Ostali podatki: ______________________________________________________________

Izjavljamo, da je navedeni gozdni reprodukcijski material ustrezne tržne kakovosti
Kraj in datum: _______________________

Podpis: _______________________________

Priloga 5: Obrazec za vodenje zapisov o porabi in zalogah
Poraba in zaloge reprodukcijskega materiala
prejemnik*
mesto/enota
uporabe

dobav.dokument*
Datum

Partija
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Količina

Ostanek

* podatki v glavi se smiselno uporabljajo glede na to, ali prejemnik uporablja material za
nadaljno pridelavo (navede se številka partije ter enota pridelave) ali če prejemnik le
posreduje, razdeljuje material (navede se številka dobav. dokumentov ter imena
prejemnikov)
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