Priloga 2: Obvezne vsebine usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin.
I. Zakonodaja
(1) Fitosanitarni predpisi Evropske unije s področja zdravstvenega varstva rastlin, s
poudarkom na registraciji in izdajanju rastlinskih potnih listov:
- Direktiva Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih
za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti
(UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000) s spremembami
- Direktiva Komisije št. 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin,
- Direktiva Komisije št. 92/105/EGS o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne
liste
- Direktiva Komisije št. 93/50/EGS o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A
Priloge V
- Direktiva Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih
proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja.
(2) Nacionalni fitosanitarni predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin, s poudarkom na
registraciji in izdajanju rastlinskih potnih listov:
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/2005 ZZVR-1-UPB1)
- Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov za namene zdravstvenega varstva rastlin in
izdajanje rastlinskih potnih listov
- Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
- Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno
nadzorovanih območjih
II. Splošni del zdravstvenega varstva rastlin
(1) Definicije:
- Odgovorni uradni organi
- Rastlinski potni list
- Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, s katerimi se lahko prenašajo
škodljivi organizmi
- Seznami škodljivih organizmov
- Seznam posebnih fitosanitarnih zahtev za vnos in premeščanje
- Seznam V.A, ki se nanaša na obvezen uradni zdravstveni pregled in določa namestitev
rastlinskega potnega lista
- Premeščanje
- Register
(2) Registracija:
- Zavezanci za vpis v register in izjeme
- Pogoji za vpis v register
- Obveznosti zavezancev iz registra
- Vodenje evidenc na mestu pridelave
- Prijava pridelave
- Zdravstveni pregledi rastlin na mestu pridelave
- Uradni fitosanitarni pregled na mestu pridelave
(3) Rastlinski potni list:
- Uradna etiketa in spremna listina
- Dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov
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Vrste rastlinskih potnih listov
Izdajanje rastlinskih potnih listov
Obveznosti pridelovalcev pri izdaji rastlinskih potnih listov
Obveznosti kupcev rastlin glede rastlinskih potnih listov

III. Posebni del zdravstvenega varstva rastlin
(1) Škodljivi organizmi:
- Karantenski škodljivi organizmi pri rastlinah za saditev in semenu:
a) sadne rastline
b) vinska trta
c) krompir, hmelj in druge poljščine
d) zelenjava in okrasne zelnate rastline
e) lesnate okrasne in gozdne rastline
- Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
- Sum na okužbo rastlin in obveščanje
- Vzorčenje za laboratorijsko analizo
(2) Obvladovanje škodljivih organizmov:
- Fitosanitarni ukrepi na mestu pridelave ob okužbi
- Spremljanje škodljivih organizmov
- Posebni nadzor škodljivih organizmov
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