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Nova zakonodaja na področju zdravja rastlin (Uredba 

2016/2031/EU) določa strožje pogoje za vnos pošiljk rastlin, 

rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Evropsko Unijo. 

 

ZA KATERO BLAGO VELJAJO OMEJITVE? 

� RASTLINE ( žive rastline in deli rastlin): cele rastline, 

seme, plodovi, rezano cvetje, listi, veje, ipd. 

� RASTLINSKE PROIZVODE (nepredelani materiali 

rastlinskega izvora): les, lubje, ipd. 

� DRUGE PREDMETE: zemlja, rastni substrat, rabljeni 

kmetijski stroji, ipd. 

 

KAJ JE PREPOVEDANO VNAŠATI? 

Trajna ali začasna prepoved velja za določene rastline in 

rastlinske proizvode, kot so: vinska trta, semenski krompir, 

zemlja, nekatero lubje, in sadike nekaterih vrst lesnatih 

rastlin iz določenih tretjih držav (jablana, oreh, leska, bukev, 

breza, lipa, brest, javor…). 

 

 



 

 

KAKŠNI SO POGOJI ZA VNOS RASTLIN v EU? 

� Vse rastline, katerih vnos ni prepovedan, mora pri 

vnosu iz tretjih držav na ozemlje EU spremljati 

FITOSANITARNO SPRIČEVALO, ne glede na količino. 

� Določene rastline morajo biti pregledane na mejnih 

kontrolnih točkah v Evropsko Unijo, kar zagotovi 

izvajalec poštnih storitev. 

 

FITOSANITARNO SPRIČEVALO 

� JE OBVEZNO pri vnosu rastlin iz tretjih držav tj. držav 

izven Evropske Unije in  

� iz določenih ozemelj EU: Ceuta, Melilla, Kanarski otoki, 

Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik, Mayotte, 

Reunion, Saint-Barthélemy in Saint-Martin. 

IZJEME 

× Fitosanitarno spričevalo ni potrebno za 5 vrst plodov: 

ananas, kokos, durian, banane, dateljni iz vseh tretjih 

držav. 

× Fitosanitarno spričevalo ni potrebno za rastline, sadje, 

zelenjavo, cvetje ali semena, ki prihajajo iz Švice, 

Lihtenštajna in Severne Irske. 

 



 

 

UVHVVR opozarja vse uporabnike poštnih storitev 

PRED NAROČANJEM RASTLIN, rastlinskih proizvodov in 

drugih predmetov PO POŠTI: 

� se predhodno pozanimajte, kakšni so pogoji za vnos 

tega blaga iz tretjih držav, 

� preverite, ali izvajalec poštnih storitev omogoča 

prijavo pošiljk, za katere je obvezen uradni nadzor na 

mejni kontrolni točki, 

� preverite dostopnost želenih rastlin pri nas ali jih 

naročite na trgu EU! 

S tem se izognete vračilu naročenega blaga oz. dodatnim stroškom za 

izvedbo uradnega nadzora (pristojbine, takse) ter stroškov postopka v 

primeru neskladnega blaga! 

KONTAKTI  

� Informacije o fitosanitarnih zahtevah za vnos rastlin:                              

fito-import.uvhvvr@gov.si, gp.uvhvvr@gov.si 

� V primeru zahteve po uradnem nadzoru rastlin, uvozniki oz. 

njihovi zastopniki podajo vlogo za nadzor vnesene poštne 

pošiljke pri krajevno pristojnem fitosanitarnem inšpektorju oz. 

na mejni kontrolni točki: 

OU Ljubljana, Dunajska cesta 22, OU-Ljubljana.UVHVVR@gov.si, tel. 01-234-45-50;  

OU Kranj (MKT Brnik), Kranjska cesta 16, 4202 Naklo, OU-Kranj.UVHVVR@gov.si, tel. 

04-231-93-00;  

Drugi krajevno pristojni OU:  

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-

veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/o-upravi/inspekcija-za/ 


