
 

 

PRILOGA 3: Postopki nadzora in spremljanja dobaviteljev ter njihovih mest pridelave  

 

 

1. Pristojni fitosanitarni inšpektor redno izvaja nadzor in spremljanje dobaviteljev ter njihovih 

mest pridelave z namenom, da se nenehno zagotavlja skladnost z zahtevami, ki jih določa ta 

pravilnik.  

 

2. Nadzor se izvede na mestu pridelave, najmanj enkrat v rastni dobi v času, ko je mogoče 

preveriti, ali razmnoževalni in sadilni material izpolnjuje zahteve iz 4., 5. oziroma 6. člena tega 

pravilnika ter iz Priloge 2 tega pravilnika.  

 

3. Pri nadzoru se preveri ali dobavitelj izpolnjuje zlasti naslednje obveznosti dobavitelja, ki so 

določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pri čemer se upošteva vrsto 

dejavnosti dobavitelja (pridelava, priprava za trg, trženje razmnoževalnega oziroma sadilnega 

materiala):  

 

3.1. opredelitev kritičnih točk, ki bi lahko vplivale na kakovost razmnoževalnega in sadilnega 

materiala, ki ga prideluje; pri tem se preveri, ali dobavitelj upošteva naslednje kritične točke v 

pridelavi:  

- kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala, uporabljenega za začetek pridelave,  

- sejanje, pikiranje, presajanje oziroma sajenje razmnoževalnega in sadilnega materiala,  

- skladnost z zahtevami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo  rastlin, 

- načrt in način pridelave, 

- splošna oskrba posevka ali nasada,  

- postopki razmnoževanja, 

- postopki spravila pridelka, 

- higiena,  

- tretiranje,  

- embaliranje,  

- skladiščenje,  

- transport,  

- administracija; 

 

3.2. vodenje zapisov in hramba dokazil o pridelavi; pri tem se preveri, ali dobavitelj vodi in 

hrani zapise na način, ki omogoča pristojnemu inšpektorju celovit pregled: 

a) nad razmnoževalnim in sadilnim materialom, ki ga dobavitelj:  

- nabavi z namenom skladiščenja ali sajenja na mestu pridelave, 

- prideluje na mestu pridelave, 

- dobavi drugim osebam; 

b) nad kakršnim koli kemičnim tretiranjem razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki ga je 

izvedel dobavitelj;  

 

3.3. stalno spremljanje in nadziranje kritičnih točk ter izvajanje pregledov zdravstvenega 

stanja razmnoževalnega in sadilnega materiala; pri tem se preveri, ali dobavitelj: 

a)  je uvedel in tudi dejansko uporablja metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz 3.1. 

točke te priloge, zlasti ali: 

- te metode obstajajo in se dejansko uporabljajo za kontrolo posamezne kritične točke iz 

3.1. točke te priloge, 

- so te metode zanesljive, 

- so te metode ustrezne za presojo načrta pridelave in trženja, ter 

- je osebje dobavitelja usposobljeno za izvajanje kontrole; 



 

 

b)  opravlja predvidene vizualne preglede zdravstvenega stanja razmnoževalnega in sadilnega 

materiala v času in na način, kot je opredeljeno v načrtu spremljanja in zatiranja 

karantenskih škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz priloge k Direktivi 

93/61/EGS, ki ga pripravi dobavitelj zaradi izpolnjevanja obveznosti dobavitelja v skladu z 

zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: načrt 

spremljanja in zatiranja škodljivih organizmov);  

 

3.4. jemanje vzorcev za analize v imenovanem laboratoriju, pri tem se preveri, ali: 

- so bili vzorci odvzeti v različnih fazah pridelave in v takih presledkih, kot je opredeljeno 

v načrtu spremljanja in zatiranja škodljivih organizmov,  

- so bili vzorci odvzeti na tehnično pravilen način po statistično zanesljivem postopku, pri 

čemer se upošteva vrsta analize, ki bo opravljena, 

- so osebe, ki jemljejo vzorce, za to strokovno usposobljene, 

- je analize vzorcev opravil imenovani laboratorij. 


