
INFORMACIJSKI VIRI 
 

 
 

https://www.gov.si/  
Varstvo rastlin | GOV.SI  
 
Spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do 

storitev. 

 
 
 
http://spletni2.furs.gov.si  
 
Zbirno spletno mesto UVHVVR do tekočih podatkov registrov in seznamov na področju fitofarmacevtskih 
sredstev, varstva rastlin in semenarstva 
 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm    

➢ Seznam registriranih FFS na dan vpogleda (uporaba, karenca, opozorila, povzetki odločb).  
➢ Tematski seznami: npr. seznam FFS s pretečeno registracijo, seznam FFS, nevarnih za 

čebele, seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi, seznam FFS z manjšim tveganjem, 

seznam FFS na podlagi MO, izvlečkov, feromonov, obvestila o prodaj in uporabi zalog FFS, 
seznam FFS za poklicno/nepoklicno rabo,… 

 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/  

➢ Pregled usposabljanj za ravnanje s FFS (za obdobje 3 mesecev).  

➢ Seznam izvajalcev usposabljanja (kontaktni podatki, kraj in čas izvajanja 

usposabljanja, povezave na urnik..). 

  
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/POT/Default.asp#FFS  

➢ Preverjanje veljavnosti potrdil o pridobitvi znanj iz fitomedicine - izkaznice 
  
https://www.gov.si/zbirke/storitve/usposabljanje-o-fitofarmacevtskih-sredstvih/ 
 

➢ Priročnik za usposabljanje za svetovalce in prodajalce: Temeljna načela dobre kmetijske 

prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev  
➢ Priročnik za usposabljanje za izvalace ukrepov: Temeljna načela dobre kmetijske prakse 

varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev– vprašanja in odgovori 

  
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/SKROP/Default.asp#FFS  

➢ Termini in lokacije načrtovanih pregledov naprav za nanašanje FFS (za obdobje 3 mesecev). 
Seznam izvajalcev pregledov naprav (kontaktni podatki). 

  
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/trgovine/index.htm 

➢ Register distributerjev (specializirane prodajalne FFS). 
➢ Druge prodajalne z izključno neživilskim blagom). 

 

 
 
 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1  

Agrometeorološki portal Slovenije 

➢ Agrometeorološki podatki (veter, vlaga, temperature, padavine, omočenost lista) 

➢ Tipi lokacij (sadjarstvo, poljedelstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo.…)  

➢ Arhiv meteoroloških podatkov  

➢ Vsote efektivnih temperatur (pomembno za postavitve vab, nanos FFS).  
➢ Prognostični moduli (jablanov škrlup in jabolčni zavijač)  
➢ Prognostična obvestila (prijava na prognostična obvestila na E-naslov in GSM)  
➢ Pregled obvestil za 5 območnih enot Javne službe za varstvo rastlin Slovenije. 

 
  

https://www.gov.si/
https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/varstvo-rastlin/
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/POT/Default.asp#FFS
https://www.gov.si/zbirke/storitve/usposabljanje-o-fitofarmacevtskih-sredstvih/
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/SKROP/Default.asp#FFS
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/trgovine/index.htm
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1


 

 

 

http://meteo.arso.gov.si  
 
Meteorološki portal  

➢ Meteorološki podatki (veter, vlaga, temperature, padavine, sončno sevanje, temperatura 

tal…)  

➢ Arhiv meteoroloških podatkov  

➢ Modelska napoved (ALADIN). 
  
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/agro/ 

➢ Agrometeorološka napoved po regijah (temperatura, padavine, veter, sonce) 
 
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil  

➢ Temperatura in stanje tal 
 
 
 
  

http://fito-gis.mko.gov.si/Default.htm  
Fitosanitarni prostorski portal  

➢ FITO-razmejitve (vpogled v razmejitve območij zaradi rastlinskih škodljivih organizmov, 

preverjanje lokacij drevesnic, trsnic in drugih enot pridelave  

 
 

https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/   
 

Portal Ministrstva za okolje in prostor 

➢ Vodovarstvena območja - VVO (zakonodaja,  seznam aktivnih snovi, ki jih je na 

najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano uporabljati)  

 

  
 

  
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/  
 

Atlas okolja 

➢ dostop do prostorskih vsebin (območja varovanja narave, VVO, merilna mesta, merilna 

mesta, kakovost podzemne vode, podnebje..) 

 

 
 
 
http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer  
 

Javni pregledovalnik grafičnih podatkov 
➢ Register kmetijskih gospodarstev (RKG) – prostorski portal GERK –i  
➢ Register čebelnjakov  
➢ Trajni nasadi… 

 
 

  

https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/agro/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil
http://fito-gis.mko.gov.si/dat/Razm.htm
https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/


 

 
 
https://www.ivr.si  
 
Portal z vsebinami integriranega varstva rastlin (IVR)  

➢ Temeljna načela IVR, smernice, ključi, tehnološka obvestila, aktualni opisi in informacije o 
obvladovanju škodljivih organizmov, ukrepi in  celostni način obvladovanja škodljivih organizmov, ki 
vključuje rabo fitofarmacevtskih sredstev le v primerih, ko ostali ukrepi ne uspejo zagotavljati zdravja 
rastlin in stabilne kmetijske pridelave 
  

       
 

http://www.fito-info.si   
 
Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin 

➢ Nujna obvestila  
➢ Hitre povezave na aktualne informacije s področja zdravstvenega varstva in varstva rastlin  
➢ Fenofaze kmetijskih rastlin (BBCH) 

 
 

 
 
 

http://www.fitofarmacija.si/   
 

Informacije o varni rabi FFS, video vsebine z praktičnimi prikazi (osebna varovalna oprema, čiščenje naprav, 
prepoznavanje ponaredkov.….)  
 

 
 

 

 

 

https://www.eppo.int  
 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) je medvladna organizacija, odgovorna 

za področje  zdravja rastlin, v katero je  52 evropskih in mediteranskih držav. Cilj te organizacije je varstvo rastlin 

z razvijanjem mednarodnih strategij za boj proti vnosu in širjenju škodljivih organizmov. Pripravlja tudi standarde 

s področja fitofarmacevtskih sredstev in karantenskih škodljivih organizmov. Spodbuja in podpira tudi izmenjavo 

informacij med članicami z vzdrževanjem informacijskih storitev in podatkovnih baz ter organizira konference in 

delavnice. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih 

 
Informacijski viri 

http://www.fito-info.si/
http://www.fitofarmacija.si/

