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PRAVNA PODLAGA 

• Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list 

RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 

40/14 – ZIN-B) 

• 9. člen  „Pojav škodljivega organizma“ I.A in II.A, 

oziroma I.B ali II.B (status varovanega območja) - 

simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali 

nadzorovanih predmetih – SUM NA OKUŽBO, 

OBVEŠČANJE 

• 10. člen „Ugotovitev škodljivega organizma“ 

pristojni inšpektor odredi za rastline, rastlinske 

proizvode in nadzorovane predmete enega ali več 

naslednjih ukrepov: uničenje, drugačno odstranitev, 

tretiranje oziroma druge predpisane ukrepe 

Nadaljnje ukrepe za obvladovanje žarišča okužbe lahko 

pristojni inšpektor odredi na podlagi vizualnih znamenj 

brez odvzema vzorcev. 
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PRAVNA PODLAGA 

• 11. člen „Objavljanje podatkov o škodljivem organizmu“ (vsebina, 

oblika in način vodenja evidenc)  

• 12. člen „Posebno nadzorovano območje“ (meje okuženega in 

neokuženega območja, ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja 

in zatiranje škodljivih organizmov, pogoje za prenehanje odrejenih 

ukrepov in način obveščanja) 

• 73. člen „Ukrepi ministra“ (odredi obvezno sodelovanje imetnikov pri 

zatiranju škodljivih organizmov ter uporabo njihove opreme za ta 

namen) 



http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_

zakonodaja/skodljivi_organizmi/hrusev_ozig/ 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zakonodaja/skodljivi_organizmi/hrusev_ozig/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zakonodaja/skodljivi_organizmi/hrusev_ozig/


• ugotavljanje navzočnosti (1998-2001) 

• omejevanje širjenja (2001-2018) 

• potrditev območij z nizko stopnjo pojavljanja        

(Area of low pest prevalence) – ISPM 8 

• vzpostavitev območij pridelave sadilnega materiala  

• izvajanje posebnih nadzorov (programov preiskav) 

• poročanje EU 

• ohranjanje neokuženega (varovanega) dela Slovenije 

- varovano območja za hrušev ožig 

 

UVEDBA SISTEMATIČNIH RAZISKAV 
Seznam II.A2 

Seznam II.B 

Seznam IV.B 



• Ea je z izjemo Nove Zelandije bolezen 

severne hemisfere 



Posebni nadzor - kronologija 

• 1990-2002 Ea v bližini meje z Italijo 1990 - Emilia Romagna, Avstrija 1993 

- Vorarlberg, Hrvaška 1995 - Slavonija, Madžarska 1995 - Nagykanizsa 

• od leta 1998 v Sloveniji  sistematični nadzor bakterije 

• 2003: prvi večji izbruh bakterije 

• 2004 – 2005: okužbe pretežno v bližini žarišč iz leta 2003 + nova žarišča 

v Novi Gorici 

• 2006: okužbe v starih žariščih 

• 2007: ponovni izbruh bakterije 

• 2008-2012: do 31. marca 2012 priznan status varovanega območja: 

razen gorenjske, koroške, mariborske in notranjske regije 

• 2014: Slovenija ima do 30. aprila 2016 (podaljšano do 2018) še 

vedno priznan status varovanega območja: razen gorenjske, 

mariborske, koroške in notranjske regije ter občin Lendava in 

Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4) 



Posebni nadzor - kronologija 

• 2014-2017: Slovenija ima do 30. aprila 2020 še vedno priznan 

status varovanega območja: razen gorenjske, mariborske, 

koroške in notranjske regije ter občin Lendava in Renče-Vogrsko 

(južno od avtoceste H4) 

• NOVI IZBRUHI v letu 2018: situacija se je precej spremenila, 

nova okužena območja občina Velika Polana ter občina Ivančna 

Gorica, območje naselij: Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja 

vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male 

Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo 

Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, 

Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko 

Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile 

pri Krki 

+ žarišča okužbe: Mali vrh, Črenšovci, Trnje, Gomilica 1 in 2, 

Podvrh, Strehovci, Dolenja vas pri Čatežu, Mekinje nad Stično   



 

 

+ PYRUS 2001 

+ CYDONIA 

2002 

 

 

POSEBNI NADZOR – kronologija 
prvih okužb 



 

 

 

• PRVA NAJDBA: 18 julij 2001 Naklo 
pri Kranju  

 [okužba  Pyrus – staro drevo] 

• UKREP: pregled vseh gostiteljskih 
rastlin v žarišču okužbe (žarišče 1 
km + varovalni pas 5 km) [najdba 1 
Pyrus + 2 Malus] 

• v istem letu: najdba okuženega 
Cotoneaster sp. pri uvozu iz Belgije 

• DRUGA NAJDBA: leto 2002 – 
okužba v vrtovih (v varovalnem 
pasu žarišča iz leta 2001) [1 
Cydonia] 

 

 

 

 

PRVA IN DRUGA NAJDBA 



IZBRUH 2003 

ŠKOFJA LOKA 

AKTIVNOSTI 

ZA NOV PREDPIS 



 

 

STANJE – KONEC LETA 2003 
Skupaj izdanih 

28 odločb o 

razmejitvah, ki 

so bile podlaga 

za uradne 

ukrepe za 

eradikacijo 

žarišč 

∑ 430 

vzorcev 

> 4 600 

pregledov 

lokacij 



Se nadaljuje 

P R A V I L N I K  

o ukrepih za 

preprečevanje 

širjenja in zatiranje 

hruševega ožig 

 

27. februar 2004 

 

 

 

Odločbe o 

razmejitvah 

Priznanje statusa Slovenije kot varovanega 

območja za hrušev ožig pri Evropski komisiji 

LETO 2004 



  

 

KARTA – DOF 

INFORMACIJSKI SISTEM 



Razmejitev 2006 
• september 2005: FVO misija v Sloveniji 

• implementacija sistema RPL zaradi hruševega ožiga 

• ustrezna registracija pridelovalcev (FITO/SEME register) 

• ustrezna izvedba posebnih nadzorov (pregledi/vzorčenja) 

• priporočila za 

izločitev nekaterih 

območij iz 

varovanega 

območja (okolica 

Kranja in okolica 

Maribora) 



Razmejitev območja ustalitve hruševega ožiga na 

mariborskem območju - 2006. 

Katastrska občina Občina 

Hrastje, Laznica, Limbuš, Pekre, Razvanje, Spodnje Radvanje, Tabor, 

Zgornje Radvanje 

Maribor 

Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Pivola, Polana, Čreta Hoče-Slivnica 



Razmejitev območja ustalitve hruševega ožiga na Gorenjskem - občine ter 

nevtralni območji za pridelavo gostiteljskih rastlin za saditev – Sorško polje (levo) 

in Arboretum (desno) - 2006. 

Cerklje na Gorenjskem 

Kamnik 

Kranj 

Naklo 

Preddvor 

Radovljica 

Šenčur 

Škofja Loka 

Tržič 

Žirovnica 



VZPOSTAVITEV NEVTRALNEGA OBMOČJA 

• do 31. marca dve leti pred nameravanim sajenjem 

gostiteljskih rastlin za saditev ali uporabe nasada kot 

matičnega nasada gostiteljskih rastlin.  

 

Predlog za vzpostavitev nevtralnega območja mora 

vsebovati podatke o imetniku (ime in priimek oziroma naziv 

ter naslov oziroma sedež) in podatke enotah pridelave. 

17. člen 

drevesnica: 2x 

pregled + 1x test 

VP=500 m: vsaj 1x pregled 

Nevtralno območje=50 km2: vsaj 1x pregled 

izvor rastlin: iz varovanih območij 

pridelava rastlin vsaj 7 mesecev v 

obdobju med 1. aprilom in 31. oktobrom 

celotne rastne dobe 

UVHVVR lahko po uradni dolžnosti ali na predlog imetnikov 

rastlin ali njihovega združenja ugotovi, da nevtralno 

območje ne izpolnjuje več pogojev ali določi  



Nevtralno območje Sorško polje 

pregledi 39 monitoring točk na 
območju, kjer je 6 
registriranih imetnikov - 
drevesničarjev 



žarišče: točka + 1km 500 m okrog RI GERK 

NEVTRALNO OBMOČJE: Sorško polje 



Nevtralno območje Volčji potok 

pregledi 37 monitoring točk na 
območju, kjer sta 2 večja 
registrirana imetnika 



NEVTRALNO OBMOČJE: Arboretum 

žarišče: točka + 1km 500 m okrog RI GERK 

OKUŽENO 

OBMOČJE 



2 Nevtralni območji - Gorenjska 

Sorško 

polje 

Arboretum 



1. junij 2007: Spodnje Pirniče, Preserje pri Zlatem Polju, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Pristava pri Polhovem Gradcu, 

Srednja vas pri Polhovem Gradcu, Brezje pri Dobrovi, Maribor, Zgornja Selnica in Fokovci 



8. junij 2007: Medvode, Smlednik (Valburga), Brdo pri Lukovici, Podolnica, Brezje pri Dobrovi, Spodnja Selnica, Selnica ob 

Dravi, Bresternica, Križevci, Motvarjevci in Kobilje  



14. junij 2007: Medno, Rogoza, Dolenja vas (Prebold), Petkovec in Jesenice 



21. junij 2007: Studence, Panovci, Črnova (Velenje), Šentjošt nad Horjulom, Kočevje, Strmec (Luče), Pordašinci, Zgornje 

Prebukovje in Brezje pri Oplotnici  



28. junij 2007: Lesno Brdo (Horjul), Horjul, Kočevje, Sv. Primož na Pohorju, Grič (Ribnica), Sodražica, Zaplana (Vrhnika), 

Setnik (Polhov Gradec), Gorenja vas (Gorenja vas - Poljane), Brod (Bohinjska Bistrica), Logarska dolina (Solčava) in Gornji Ig 



5. julij 2007: Gozd Martuljek, Zgornji Janževski Vrh (Ribnica na Pohorju), Domanjševci, Hodoš, Vurmat-Del (Selnica Ob 

Dravi), Sv. Primož na Pohorju, Cezanjevci, Nove Ložine (Kočevje), Volčji Potok, Radomlje, Kuštanovci, Hotavlje, Martinjak (Cerknica) 
in Slatnik (Ribnica) 



12. julij 2007: Dob, Dravograd, Ilirska Bistrica, Kuzma, Lendava, Logatec, Lukovica, Mislinja, Muta, Podvelka, 

Prosenjakovci – Partosfalva, Ptujska Gora, Ribnica, Trbonje, Velike Lašče, Zgornje Jezersko, Žirovnica 



19. julij 2007: Bohinjska Bela, Breg pri Kočevju, Brezni vrh, Frajhajm, Gorenje Otave, Maribor, Jurjevica, Koprivna, 

Koprivnik v Bohinju, Livold, Pameče, Podgorje (Slovenj Gradec), Rakitna, Razborca, Robanov kot, Spodnji Razbor, Sv. Anton na 
Pohorju, Sv. Trije Kralji (Radlje ob Dravi), Šentanel, Ulaka (Bloke), Velike Poljane (Ribnica) 



26. julij 2007: Bukovica (Nova Gorica), Gornji Grad, Jesenice, Lipovšica, Plat (Mežica), Renče, Spodnje Roje, Topla, 

Trpčane, Uršlja gora, Završe 



22. avgust 2007: Bele Vode, Bistra (Črna Na Koroškem), Čohovo, Črešnova, Črna na Koroškem, Grabe (Ormož), 

Gračnica, Hudinja, Javorje (Črna na Koroškem), Koroška vas na Pohorju, Kuteževo, Legen, Ljubljana, Ljubnica, Ločica pri Vranskem, 
Loperšice, Lovrenc na Pohorju, Nova Štifta, Padeški vrh, Paka (Vitanje), Planina (Ljubno), Planina na Pohorju, Podveža, Radmirje, 
Smrečno, Šmartno na Pohorju, Šmartno ob Dreti, Ter, Tirosek, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem, Trate, Zavodnje in Zgornje Gorje 

 



30. avgust 2007: Ižakovci, Poljšica pri Gorjah in Trate 



14. september 2007: Dobrovnik, Muta in Podklopca (Bovec) 



12. oktober 2007: Šalovci 



Žarišča: 12. oktober 2007 



Stanje okužb v letu 2007 



Intenzivni/ekstenzivni 

nasadi 



OHRANITEV VAROVANEGA OBMOČJA 

do 31. marec 2014 
Slovenija (razen Gorenjske, Koroške, Mariborske in Notranjske regije) 

UREDBA KOMISIJE 

(ES) št. 690/2008 z dne 

4. julija 2008 o 

priznavanju varovanih 

območij v Skupnosti, 

izpostavljenih posebni 

nevarnosti za 

zdravstveno varstvo 

rastlin  

 

 

 

1. april 2012 



OHRANITEV VAROVANEGA OBMOČJA 

podaljšano do 30. aprila 2018 
Slovenija (razen gorenjske, mariborske, koroške in notranjske regije ter 

občin Lendava in Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4) 



OHRANITEV VAROVANEGA OBMOČJA 

podaljšano do 30. aprila 2020 
Nova situacija v letu 2018,  

predlog EK za izločitev okuženih območij  







PRAVILNIK 2014 + PROGRAM PREISKAV 

Pravilnik o 

ukrepih za 

preprečevanje 

širjenja in 

zatiranje 

hruševega 

ožiga  

 

Uradni list RS, 

št. 50/14 

  

 

Začetek 

veljavnosti: 19. 

julij 2014  



KAKO SE OPRAVLJAJO PREGLEDI? 

• VIZUALNO: če pooblaščeni preglednik pri vizualnem 

zdravstvenem pregledu gostiteljskih rastlin posumi na okužbo s 

hruševim ožigom, odvzame URADNE VZORCE in jih pošlje na 

analizo v laboratorij, pooblaščen v skladu z zakonom, ki ureja 

zdravstveno varstvo rastlin  

• UKREPI: v času trajanja diagnostičnih preiskav lahko pristojni 

inšpektor ali pooblaščeni izvajalec odredi tudi druge ukrepe za 

preprečevanje širjenja hruševega ožiga, zlasti prepoved prenosa 

rastlinskega materiala, embalaže, orodja in mehanizacije z mesta 

suma okužbe s hruševim ožigom ter higiensko-sanitarne ukrepe 

• OBVEŠČANJE: če je ugotovljena okužba s hruševim ožigom ali 

so ugotovljene druge nepravilnosti, pooblaščeni preglednik o tem 

obvesti pristojnega inšpektorja 

4. člen 



ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN ODVZEM VZORCEV 

• FITOSANITARNI INŠPEKTOR pri pridelavi okrasnih in sadnih 

gostiteljskih rastlin na mestih pridelave gostiteljskih rastlin za 

saditev kategorije standard in v pripadajočih varovalnih pasovih 

in žariščih okužbe 

• GOZDARSKI INŠPEKTOR pri pridelavi gozdnega 

reprodukcijskega materiala in v pripadajočih varovalnih pasovih 

mest pridelave gostiteljskih rastlin za saditev 

• GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE pri pregledih uradno 

potrjenega razmnoževalnega materiala gozdnih rastlin, določen v 

skladu z zakonom, ki ureja gozdni reprodukcijski material, na 

mestih pridelave gostiteljskih rastlin za saditev in v pripadajočih 

varovalnih pasovih 

4. člen 



ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN ODVZEM VZORCEV 

• ORGAN ZA POTRJEVANJE pri pregledih uradno potrjenega 

razmnoževalnega materiala sadnih rastlin, imenovan v skladu z 

zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, na mestih 

pridelave gostiteljskih rastlin za saditev ter v pripadajočih 

varovalnih pasovih 

• NOSILEC JAVNIH POOBLASTIL IN IZVAJALEC JAVNIH SLUŽB 

(=POOBLAŠČENI IZVAJALEC), imenovan v skladu z zakonom, ki 

ureja zdravstveno varstvo rastlin: v žariščih okužbe, na okuženih, 

nevtralnih in neokuženih območjih 

NATANČNE AKTIVNOSTI SO OPREDELJENE V PROGRAMU 

PREISKAV ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN 

4. člen 



OBVEZNOSTI IMETNIKOV RASTLIN 

1. redno pregledovati gostiteljske rastline med rastno dobo, in sicer 

ob vsaki napovedi nevarnosti okužbe (najmanj enkrat mesečno v 

obdobju od aprila do novembra), še posebej v času cvetenja, 

rasti poganjkov in vremenskih pojavov, kot so hud veter, neurje 

in toča 

2. vsak imetnik rastlin je dolžan obvestiti UVHVVR ali 

pooblaščenega izvajalca o sumu na okužbo  

3. ob sumu na okužbo upoštevati zlasti naslednje splošne 

higiensko-sanitarne ukrepe 

• domnevno okuženih rastlin se ne sme dotikati brez razloga  

• delo z domnevno okuženimi rastlinami je treba takoj prekiniti 

• razkužiti je treba orodje, mehanizacijo, obutev, oblačila in 

roke, če je prišlo do stika z domnevno okuženimi rastlinami 

 

6. člen 



VAROVALNI PAS 

• varovalni pas je območje, na katerem se izvajajo ukrepi z 

namenom preprečevanja širjenja hruševega ožiga in obdaja enoto 

pridelave gostiteljskih rastlin za saditev 

• drevesnice in matične nasade na nevtralnem območju mora 

obdajati 500 m širok varovalni pas 

• drevesnice in matične nasade na okuženem območju mora 

obdajati 50 metrov širok varovalni pas 

• drevesnice in matične nasade na neokuženem območju lahko 

pridobijo status neokuženega mesta ali enote pridelave in jih 

obdaja celotno neokuženo (varovano) območje 

2. člen 



POTRDITEV OKUŽBE IN DOLOČITEV ŽARIŠČA OKUŽBE 

ŽARIŠČE OKUŽBE 

• je površina okrog ene ali več okuženih gostiteljskih rastlin, 

vključno z okuženimi gostiteljskimi rastlinami, na katerih je bila z 

diagnostičnimi preiskavami potrjena navzočnost hruševega ožiga 

• določeno je s pravokotnimi koordinatami v metrih 

• v njem se izvajajo ukrepi uničenja za izkoreninjenje hruševega 

ožiga 

POTRDITEV OKUŽBE 

• pooblaščeni laboratorij z diagnostično preiskavo  

DOLOČITEV ŽARIŠČA OKUŽBE 

• UVHVVR določi meje novega žarišča okužbe na podlagi 

znanstvenih ugotovitev o povzročitelju hruševega ožiga, biologije 

hruševega ožiga, stopnje okuženosti gostiteljskih rastlin, 

navzočnosti gostiteljskih rastlin in razširjenosti hruševega ožiga 

• obvesti izvajalce zdravstvenih pregledov, imetnike rastlin v 

žarišču okužbe in lokalno skupnost 

7. člen 



UKREPI V ŽARIŠČU OKUŽBE 

• uničenje okuženih rastlin 

 

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin 

 

• izvajanje higiensko-sanitarnih ukrepov do preklica žarišča okužbe 

9. člen 



UNIČENJE OKUŽENIH RASTLIN IN NJIHOVIH DELOV 

Okužene rastlinske dele ali cele rastline je treba uničiti na mestu 

samem ali na za to določeni lokaciji sežiga, po možnosti v suhem 

vremenu, in sicer jih sežgati do pepela, na naslednji način: 

• okužene nizkodebelne in srednjedebelne rastline je treba izruvati in 

sežgati skupaj s koreninami, 

• visokodebelnim drevesom je najprej treba previdno odstraniti 

okužene dele krošnje najmanj 40 cm pod vidnimi znamenji, ostale 

dele drevesa je treba uničiti najpozneje do začetka zime, panj pa 

premazati z neselektivnim herbicidom ali 

• v nasadih grmičastih okrasnih gostiteljskih rastlin se s 

koreninskega vratu odstrani zemlja in grm izreže čim bližje tlem, 

panj in glavno korenino je treba močno ožgati ali ju na prerezu 

premazati z neselektivnim herbicidom, da se prepreči nadaljnje 

odganjanje. 

10. člen 



UNIČENJE OKUŽENIH RASTLIN IN NJIHOVIH DELOV - nadaljevanje 

Za sežig na mestu samem se šteje sežig na mestu rasti drevesa ali v 

istem nasadu. Sežig ne sme ogrožati zdravih rastlin, njihove opore, 

objektov in drugih predmetov. 

 

Odrezane dele je treba sežgati in se jih ne sme začasno skladiščiti. 

Če sežig na mestu samem ni mogoč, pristojni inšpektor potrdi lokacijo 

sežiga in dovoli prevoz do nje. 

 

Uničenje rastlin skupaj s koreninami se opravi na naslednji način:  

• izrežejo se čim bližje tlem, ostanki korenin in panj se ožgejo do tal, 

da rastline ne odganjajo, po enem letu pa se izkopljejo še korenine, 

• izpulijo se cele rastline skupaj s koreninami, kar je ustrezno 

predvsem pri močni okužbi ali manjši površini, ali 

• izrežejo se poganjki z bolezenskimi znamenji, preostale rastline se 

tretirajo z neselektivnim herbicidom in po treh tednih porežejo čim 

bliže tlem. 

10. člen 



UNIČENJE OKUŽENIH RASTLIN IN NJIHOVIH DELOV - nadaljevanje 

V primeru prevoza ostankov okuženega materiala gostiteljskih rastlin 

do lokacije sežiga je treba paziti, da se okužen rastlinski material med 

vožnjo ne raztrese oziroma da ne pride v stik z zdravimi rastlinami. 

Prevozno sredstvo mora imeti visoke stranske stene in prekrivalo, na 

primer ponjavo. 

 

Po opravljenem uničenju rastlin je treba oprati oblačila, obutev in 

razkužiti roke, orodje in naprave ter prevozno sredstvo in ponjavo. 

 

Pristojni inšpektor na predlog imetnika rastlin dovoli, da se debla in 

veje s premerom nad 10 cm posušijo in uporabijo kot drva. 

10. člen 



NEOKUŽENO OBMOČJE 



UKREPI V DREVESNICI (NEOKUŽENO OBMOČJE) 

• uničenje okuženih rastlin  

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin, 

• izvajanje higiensko-sanitarnih ukrepov do preklica žarišča okužbe 

• prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za varovano območje 

(RPL – ZP b2) za vse gostiteljske rastline za saditev za to in 

naslednjo popolno rastno dobo, 

• prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za vse gostiteljske 

rastline za saditev, za štiri tedne, 

• odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz rodov Malus, 

Pyrus in Cydonia 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

drevesnici vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje podatkov o 

opravljenih vizualnih pregledih 

11. člen 



UKREPI V DREVESNICI (NEOKUŽENO OBMOČJE) 

Če je v drevesnici okuženih 30 odstotkov ali več rastlin za saditev 

istega izvora ali strnjene zasaditve, pristojni inšpektor odredi uničenje 

rastlin za saditev istega izvora ali v strnjeni zasaditvi na podlagi ocene 

tveganja, ki jo pripravi Uprava. 

 

Za okužene gostiteljske rastline istega izvora se štejejo cepiči iz istega 

matičnega nasada oziroma sadike iste sorte oziroma iste partije 

pošiljke. 

  

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pristojni inšpektor po 

izteku obdobja štirih tednov imetniku gostiteljskih rastlin za saditev 

dovoli izdajo rastlinskih potnih listov, če ugotovi, da je imetnik 

gostiteljskih rastlin za saditev izvedel odrejene ukrepe in na 

gostiteljskih rastlinah ni bolezenskih znamenj. 

11. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU (NEOKUŽENO OBMOČJE) 

• uničenje okuženih rastlin  

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin 

• prepoved rezanja podlag ali cepičev in izdaje rastlinskih potnih 

listov za varovano območje (RPL – ZP b2) v tej in naslednji popolni 

rastni dobi 

• uničenje gostiteljskih rastlin, če se dotikajo okuženih rastlin 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

matičnem nasadu vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje podatkov o 

opravljenih vizualnih pregledih 

 

12. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU (NEOKUŽENO OBMOČJE) 

Pristojni inšpektor imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli rez 

podlag ali cepičev in izdajo rastlinskih potnih listov, če: 

1. ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvedel ukrepe, 

2. na rastlinah ni bolezenskih znamenj in 

3. je bila v uradno odvzetih vzorcih iz najmanj pet odstotkov matičnih 

rastlin na predlog imetnika gostiteljskih rastlin za saditev z 

dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju 

ugotovljena odsotnost hruševega ožiga. 

12. člen 



OKUŽENO OBMOČJE 



UKREPI V VAROVALNEM PASU DREVESNIC IN MATIČNIH NASADOV 

(OKUŽENO OBMOČJE) 

• 50 metrov širok varovalni pas. 

• najmanj enkrat v rastni dobi pregledan (pristojni inšpektor ali 

pooblaščeni preglednik) 

• v primeru ugotovljene okužbe gostiteljskih rastlin s hruševim 

ožigom v varovalnem pasu drevesnic in matičnih nasadov na 

okuženem območju pristojni inšpektor odredi uničenje okuženih 

gostiteljskih rastlin 

13. člen 



UKREPI V DREVESNICI (OKUŽENO OBMOČJE) 

• uničenje okuženih rastlin  

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin 

• izvajanje higiensko-sanitarnih ukrepov do preklica žarišča okužbe 

• prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za vse gostiteljske 

rastline za saditev za štiri tedne 

• odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz rodov Malus, 

Pyrus in Cydonia in 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

drevesnici vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje podatkov o 

opravljenih vizualnih pregledih 



UKREPI V DREVESNICI (OKUŽENO OBMOČJE) 

Če je v drevesnici okuženih 30 odstotkov ali več gostiteljskih rastlin 

istega izvora ali strnjene zasaditve, pristojni inšpektor odredi uničenje 

gostiteljskih rastlin istega izvora ali v strnjeni zasaditvi na podlagi 

ocene tveganja, ki jo pripravi Uprava. 

 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pristojni inšpektor po 

izteku obdobja štirih tednov imetniku gostiteljskih rastlin za saditev 

dovoli izdajo rastlinskih potnih listov, če ugotovi, da je imetnik 

gostiteljskih rastlin za saditev izvedel odrejene ukrepe (IZVEDBA  + NI 

BOLEZENSKIH ZNAMENJ). 

14. člen 



UKREPI V DREVESNICI – OKUŽBA V VAROVANEM PASU  (OKUŽENO 

OBMOČJE) 

V drevesnicah, kjer okužba s hruševim ožigom ni ugotovljena, 

ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu drevesnice, pristojni 

inšpektor odredi naslednje ukrepe: 

• tretiranje rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu s priporočili 

izvajalca javne službe zdravstvenega varstva rastlin, 

• izvedba higiensko-sanitarnih ukrepov v rastni dobi potrditve 

okužbe,  

• odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz rodov Malus, 

Pyrus in Cydonia in 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

drevesnici vsakih 14 dni ter vodenje podatkov o opravljenih 

vizualnih pregledih. 

14. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU (OKUŽENO OBMOČJE) 

• uničenje okuženih rastlin  

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin 

• prepoved rezanja podlag ali cepičev in izdaje rastlinskih potnih 

listov v tej in naslednji popolni rastni dobi in 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

matičnem nasadu vsakih 14 dni v rastni dobi. 

15. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU (OKUŽENO OBMOČJE) 

Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka pristojni 

inšpektor imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli rez podlag ali 

cepičev in izdajo rastlinskih potnih listov, če: 

• ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvedel ukrepe, 

• na gostiteljskih rastlinah ni bolezenskih znamenj in 

• je bila na predlog imetnika gostiteljskih rastlin za saditev v uradno 

odvzetih vzorcih iz najmanj pet odstotkov matičnih gostiteljskih 

rastlin z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem 

laboratoriju ugotovljena odsotnost hruševega ožiga. 

15. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU – OKUŽBA VA VAROVALNEM PASU 

(OKUŽENO OBMOČJE) 

V matičnem nasadu, kjer okužba s hruševim ožigom ni ugotovljena, 

ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu, pristojni inšpektor 

odredi naslednje ukrepe: 

• tretiranje rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu s priporočili 

javne službe zdravstvenega varstva rastlin, 

• izvedba higiensko-sanitarnih ukrepov v rastni dobi potrditve okužbe 

in  

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

matičnem nasadu s strani imetnika gostiteljskih rastlin za saditev 

ter vodenje podatkov o opravljenih vizualnih pregledih. 

15. člen 



UKREPI V SADOVNJAKIH, VRTOVIH IN OKRASNIH ZASADITVAH 

(OKUŽENO OBMOČJE) 

Imetnik gostiteljskih rastlin MORA izrezovati dele okuženih 

gostiteljskih rastlin z vidnimi znamenji na naslednji način: 

• izrezovanje se mora opraviti čim hitreje, toda ob suhem vremenu 

• treba je upoštevati higienske ukrepe glede razkuževanja rok, orodja 

in naprav 

• izrezati je treba dva do trikratno dolžino prizadetega dela rastline, 

vendar najmanj 40 do 50 cm v zdrav les. Ob rezanju je treba škarje 

in žage sproti razkuževati ali ožigati in razkužiti tudi rane v lesu 

• izrezane veje je treba previdno izvleči iz krošnje, da se prepreči 

širjenje okužbe, ali jih izrezati neposredno v vrečo 

• rastline, iz katerih imetnik gostiteljskih rastlin izrezuje poganjke z 

vidnimi znamenji, mora trajno označiti in jih ponovno pregledovati v 

intenzivnih nasadih vsakih 7 dni, v ostalih nasadih pa vsakih 14 dni. 

16. člen 



UKREPI V SADOVNJAKIH, VRTOVIH IN OKRASNIH ZASADITVAH 

(OKUŽENO OBMOČJE) 

Kompostiranje in termična obdelava izrezanih delov rastlin ali celih 

rastlin sta dovoljeni le znotraj okuženega območja. Izrezane oziroma 

zdrobljene dele okuženih rastlin je treba takoj prepeljati naravnost na 

mesto kompostiranja, kjer se kompostni kup uredi tako, da sta višina 

in širina sveže nasutega kupa večja od dveh metrov. 

  

Kompostni kup se pokrije s ploščami ali plastično folijo, da se prepreči 

raznašanje materiala in se tudi na površini kompostnega kupa doseže 

temperatura najmanj 60 °C. 



NEVTRALNO OBMOČJE 



VZPOSTAVITEV NEVTRALNEGA OBMOČJA 

Na okuženem območju lahko Uprava na predlog enega ali več 

imetnikov gostiteljskih rastlin za saditev ali njihovega združenja določi 

meje nevtralnega območja pridelave rastlin za saditev, za katere se 

lahko izda rastlinski potni list za varovana območja, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

• podan mora biti ekonomski interes enega ali več imetnikov 

gostiteljskih rastlin za saditev, ki morajo s to pridelavo ustvariti v 

letu pred vložitvijo predloga dohodek najmanj v višini bruto letne 

povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji ali pridelovati 

gostiteljske rastline na zemljišču, večjem od 1000 m2 za zavarovani 

prostor oziroma 10000 m2 za pridelavo na prostem, 

• enote pridelave gostiteljskih rastlin za saditev se morajo nahajati 

najmanj 1000 metrov od meje nevtralnega območja, na katerem ni 

okužb s hruševim ožigom ali je nizka stopnja pojava hruševega 

ožiga in so ukrepi uničenja okuženih rastlin strokovno upravičeni, in 

• da se lahko vzpostavi nevtralno območje v velikosti najmanj 50 km2, 

na katerem ni okužb s hruševim ožigom ali je nizka stopnja pojava 

hruševega ožiga in so ukrepi uničenja okuženih rastlin strokovno 

upravičeni. 

17. člen 



UKREPI V VAROVALNEM PASU DREVESNIC IN MATIČNIH NASADOV 

Drevesnice in matične nasade na nevtralnem območju mora obdajati 

500 m širok varovalni pas. 

  

Varovalni pas mora najmanj enkrat v rastni dobi pregledati pristojni 

inšpektor ali organ za potrjevanje. 

  

V primeru okužbe rastlin s hruševim ožigom v varovalnem pasu 

drevesnic in matičnih nasadov na nevtralnem območju pristojni 

inšpektor odredi uničenje okuženih gostiteljskih rastlin. 

18. člen 



UKREPI V DREVESNICI (NEVTRALNO OBMOČJE) 

• uničenje okuženih rastlin  

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin 

• izvajanje higiensko-sanitarnih ukrepov do preklica žarišča okužbe 

• prepoved izdajanja rastlinskih potnih listov za vse gostiteljske 

rastline za saditev za štiri tedne 

• odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz rodov Malus, 

Pyrus in Cydonia in 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

drevesnici vsakih 14 dni v rastni dobi ter vodenje podatkov o 

opravljenih vizualnih pregledih 

19. člen 



UKREPI V DREVESNICI (NEVTRALNO OBMOČJE) 

Če je v drevesnici okuženih 30 odstotkov ali več rastlin za saditev 

istega izvora ali strnjene zasaditve, pristojni inšpektor odredi uničenje 

rastlin za saditev istega izvora ali v strnjeni zasaditvi na podlagi ocene 

tveganja, ki jo pripravi Uprava. 

 

Za okužene gostiteljske rastline istega izvora se štejejo cepiči iz istega 

matičnega nasada oziroma sadike iste sorte oziroma iste partije 

pošiljke. 

  

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pristojni inšpektor po 

izteku obdobja štirih tednov imetniku gostiteljskih rastlin za saditev 

dovoli izdajo rastlinskih potnih listov, če ugotovi, da je imetnik 

gostiteljskih rastlin za saditev izvedel odrejene ukrepe in na 

gostiteljskih rastlinah ni bolezenskih znamenj. 

19. člen 



UKREPI V DREVESNICI – OKUŽBA V VAROVANEM PASU   

(NEVTRALNO OBMOČJE) 

V drevesnicah, kjer okužba s hruševim ožigom ni ugotovljena, 

ugotovljene pa so okužbe v varovalnem pasu drevesnice, pristojni 

inšpektor odredi naslednje ukrepe: 

• tretiranje rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi v skladu s priporočili 

izvajalca javne službe zdravstvenega varstva rastlin, 

• izvedba higiensko-sanitarnih ukrepov v rastni dobi potrditve 

okužbe,  

• odstranitev cvetnih popkov na rastlinah za saditev iz rodov Malus, 

Pyrus in Cydonia in 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

drevesnici vsakih 14 dni ter vodenje podatkov o opravljenih 

vizualnih pregledih. 

 

NE SME izdajati rastlinskih potnih listov za varovano območje, LAHKO 

pa izdaja rastlinske potne liste. 

19. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU (NEVTRALNO OBMOČJE) 

• uničenje okuženih rastlin  

• tretiranje preostalih gostiteljskih rastlin s fitofarmacevtskimi 

sredstvi v skladu s priporočili javne službe zdravstvenega varstva 

rastlin 

• prepoved rezanja podlag ali cepičev in izdaje rastlinskih potnih 

listov v tej in naslednji popolni rastni dobi in 

• opravljanje vizualnih pregledov vseh gostiteljskih rastlin v 

matičnem nasadu vsakih 14 dni v rastni dobi. 

20. člen 



UKREPI V MATIČNEM NASADU (NEVTRALNO OBMOČJE) 

Pristojni inšpektor imetniku gostiteljskih rastlin za saditev dovoli rez 

podlag ali cepičev in izdajo rastlinskih potnih listov, če: 

1. ugotovi, da je imetnik gostiteljskih rastlin za saditev izvedel ukrepe, 

2. na rastlinah ni bolezenskih znamenj iz prvega odstavka 5. člena 

tega pravilnika in 

3. je bila v uradno odvzetih vzorcih iz najmanj pet odstotkov matičnih 

rastlin na predlog imetnika gostiteljskih rastlin za saditev z 

dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem laboratoriju 

ugotovljena odsotnost hruševega ožiga. 

 

NE SME izdajati rastlinskih potnih listov za varovano območje, LAHKO 

pa izdaja rastlinske potne liste. 

20. člen 



PREMIK ČEBELJE DRUŽINE 
21. člen 



do 1km od roba sadovnjaka, drevesnice, 

matičnega nasada, ki se nahaja na 

neokuženem območju  

3 km od roba žarišča 



NEOKUŽENA MESTA/ENOTE PRIDELAVE –  

Prijava lokacije pridelave  

Imetnik gostiteljskih rastlin za saditev prijavi fitosanitarnemu 

inšpektorju novo lokacijo za saditev drevesnice ali matičnega nasada, 

pred nameravanim sajenjem, vendar najpozneje do 31. marca v letu 

saditve.  

 

NEOKUŽENO OBMOČJE: Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto 

ali enota pridelave, če se nahaja na neokuženem območju in je 

najmanj 500 metrov oddaljena od meje žarišča okužbe ali na 

nevtralnem območju in gostiteljske rastline na novi lokaciji in v 500 

metrskem varovalnem pasu niso okužene s hruševim ožigom oziroma 

so bili izvršeni ukrepi. 

  

OKUŽENO OBMOČJE: Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto ali 

enota pridelave, če se lokacija nahaja na okuženem območju, vendar 

rastline na novi lokaciji in v 50 metrskem varovalnem pasu niso 

okužene s hruševim ožigom oziroma so bili izvršeni ukrepi. 

22. člen 



NEOKUŽENA MESTA/ENOTE PRIDELAVE – Do Kdaj? 

Nova lokacija se šteje kot neokuženo mesto ali enota pridelave, dokler 

se brez prekinitve na njej pridelujejo gostiteljske rastline za saditev. 

  

Imetnik gostiteljskih rastlin za saditev, ki namerava uporabljati nasad 

kot matični nasad gostiteljskih rastlin, mora takšen nasad prijaviti 

pristojnemu inšpektorju do 31. marca eno leto pred začetkom uporabe 

cepičev oziroma drugih delov rastlin za saditev. 

  

Nova lokacija se šteje kot neokužena enota pridelave, če se lokacija 

nahaja v zavarovanem prostoru. Zavarovan prostor zagotavlja 

gostiteljskim rastlinam zaščito pred okužbami iz okolja in mora: 

• preprečiti dostop žuželkam in drugim prenašalcem hruševega ožiga 

do gostiteljskih rastlin, 

• imeti najmanj pet metrov širok pas okoli zavarovanega prostora, ki 

je brez vseh rastlin ali pa je zatravljen in redno pokošen, 

• biti v skladu s smernicami za zavarovani prostor, ki so dosegljive pri 

Upravi in na njeni spletni strani. 

22. člen 



OBVEŠČANJE IN EVIDENCE 

Uprava obvešča javnost o značilnostih bolezni hruševega ožiga, 

njegovih bolezenskih znamenjih in predpisanih ukrepih za 

preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga z objavo obvestil 

na spletni strani in v drugih medijev. Pri pripravi obvestil za javnost 

sodeluje z izvajalci javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in 

drugimi strokovnjaki. 

 

Izvajalci javne službe za zdravstveno varstvo rastlin obveščajo 

imetnike rastlin o nevarnosti okužbe s hruševim ožigom in ukrepih za 

preprečevanje širjenja hruševega ožiga. 

 

Uprava vodi evidenco o žariščih okužbe in pripadajočih varovalnih 

pasovih ter o mestih pridelave oziroma enotah pridelave na podlagi 

lastnih podatkov in podatkov, ki jih zagotavljajo organ za potrjevanje in 

pooblaščeni izvajalci. 

 

Uporaba INFORMACIJSKEGA SISTEMA.  

23. člen 



FITOSANITARNI  
PROSTORSKI PORTAL 

http://gis.furs.gov.si/pregl/#config=PN_1.xml 



PREKLIC NE NE NE DA 

DO KDAJ SO DOLOČENE MEJE ŽARIŠČ OKUŽBE? 

V rastni dobi prve potrditve hruševega ožiga in v naslednji rastni dobi 

se žarišče okužbe šteje za območje z nizko stopnjo pojavljanja 

hruševega ožiga. 

 

Če v žarišču okužbe v rastni dobi okužbe in naslednji rastni dobi ni 

prisotnih novih bolezenskih znamenj oziroma odsotnost hruševega 

ožiga potrjujejo tudi izvidi diagnostičnih preiskav, UVHVVR prekliče 

žarišče okužbe. 

 

Če so odkrite nove okužbe v tretji rastni dobi, se šteje, da je hrušev 

ožig na tem območju ustaljen in se zato šteje za okuženo območje. 

 

1. LETO 

2. LETO 

3. LETO 

USTALJENO – OKUŽENO 

OBMOČJE 

8. člen 



Hrušev ožig še vedno omejeno navzoč v Sloveniji  

Status hruševega ožiga v Sloveniji po 

klasifikaciji FAO »Navzoč: razen v 

določenih nenapadenih območjih«. 

RPL  - ZP b2 



SUM NA OKUŽBO 

BOLEZENSKA ZNAMENJA: 

• razpoke in rakaste rane na lesu, nekrotično obarvan žilni kambij ob odstranitvi 

lubja 

• brezbarvni do mlečno bel bakterijski izcedek, ki se s staranjem spremeni v 

jantarno rumeno do rjavo barvo in se strdi 

• voden videz, hitro venenje, rjavenje in sušenje cvetov ter cvetnih šopov 

• kljukasto ukrivljeni vršiček poganjka, ki spominja na pastirsko palico 

• ožgan videz okuženih poganjkov: mladi vršički se 

oranžno obarvajo, vejice in večje veje skupaj z listjem na 

poganjku venijo, se sušijo in postanejo pri jablani temno 

rjave, pri hruški črne barve, pri ostalih gostiteljskih 

rastlinah pa rdeče do rjave barve 

• sprememba barve se prične ob listnem peclju in 

napreduje od glavne listne žile po listni ploskvi proti 

robu lista 

• plodovi potemnijo, se posušijo in zgrbančijo 

(mumificirajo) 

• posušeni cvetovi, listi in mladi plodovi ne odpadejo, 

ampak ostanejo na rastlini tudi pozimi 



SUM NA OKUŽBO 

IZPOLNJENI POGOJI ZA OKUŽBO: 

• občutljiva fenološka faza rastlin 

• ugodne klimatske razmere in  

• nahajanje rastlin na okuženem območju ali v neposredni bližini 

meje okuženega območja. 

Izvajalec javne službe napove nevarnost okužbe s hruševim ožigom. 

POZOR: Gostiteljska rastlina se šteje za okuženo, če  

1. je REZULTAT DIAGNOSTIČNE PREISKAVE POZITIVEN ali  

2. če RASTE na isti enoti pridelave oziroma GERK-u ali lokaciji, kjer 

je bila POTRJENA OKUŽENA GOSTITELJSKA RASTLINA in KAŽE 

BOLEZENSKA ZNAMENJA 

Fenološka faza BBCH 60-69  

cvetenje 






