
Priloga 3: Strokovni in zdravstveni nadzor reprodukcijskega materiala pri dobaviteljih 
 
 
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.  
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 na seznamu gospodarskih škodljivih organizmov. Dodatno se pri strokovnem in 
zdravstvenem nadzoru ugotavlja tudi prisotnost škodljivih organizmov, ki jih urejajo predpisi, 
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. 
Seznam gospodarsko škodljivih organizmov in njihov prisotni dopustni odstotek pripravi in 
posodablja inštitut ter ga objavlja na svojih spletnih straneh.  
Če 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 treba 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 potrdilo, da reprodukcijski material ustreza 
zahtevam tega pravilnika. 
Potrdilo o zdravstveni ustreznosti reprodukcijskega materiala se pripravi 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 
posreduje 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. 
Dobavitelj mora hraniti zapisnike o strokovnih in zdravstvenih nadzorih objekta za nedoločen 
čas. 
 


