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POVZETEK
Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno naselil ali nenamerno zanesel na nova
območja zunaj njihove prvotne naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste se v novem okolju
ustalijo in se širijo brez posredovanja človeka in lahko povzročajo škodo domorodnim vrstam,
habitatom ali ekosistemom. Takrat govorimo o invazivnih tujerodnih vrstah.
V začetni fazi širjenja so invazivne tujerodne vrste še maloštevilne, škoda je običajno majhna in
težko zaznavna. Sčasoma pa se njihove populacije večajo in prostorsko širijo. Takrat se povečuje in
je vse bolj zaznavna tudi okoljska škoda. Vendar pa je močno razširjene invazivne tujerodne vrste
iz okolja težko, pogosto pa celo nemogoče, trajno odstraniti. Zato so na področju obvladovanja
tujerodnih vrst zelo pomembni preventivni ukrepi ter ukrepi zgodnjega obveščanja in hitrega
odzivanja. Preventivni ukrepi so usmerjeni v preprečitev vnosa tujerodne vrste v novo okolje. To
lahko vključuje zakonske prepovedi uvoza in transporta določenih vrst ter ozaveščevalne aktivnosti
za različne ciljne skupine. Kadar pa ti ukrepi niso učinkoviti in je tujerodna vrsta vnesena v novo
državo, so zelo pomembni ukrepi zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja. Gre za institucionalno
usklajene ukrepe, s katerimi povečamo možnosti, da bomo novo tujerodno vrsto zaznali v zgodnjih
fazah širjenja ter za vrste, pri katerih ocenimo, da so potencialno invazivne, v najkrajšem možnem
času izvedemo ukrepe za njihovo odstranitev iz narave.
V Sloveniji je sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (sistem ZOHO) že vzpostavljen za
karantenske škodljive organizme, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo. Odzivanje institucij
poteka skladno z evropskimi in nacionalnimi predpisi s področja zdravja rastlin. Osrednji organ, ki
koordinira aktivnosti je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), na
podlagi javnega pooblastila pa so v izvajanje strokovnih nalog ter nalog nacionalnih in referenčnih
laboratorijev vključene različne strokovne institucije.
Sistem ZOHO je treba vzpostaviti tudi za tujerodne vrste, ki predstavljajo nevarnost za biotsko
raznovrstnost. Z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o preprečevanju in
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst je obveznost vzpostavite takega sistema že
obvezna za invazivne tujerodne vrste, ki so regulirane z evropskimi predpisi. Slovenija kot država
članica Evropske unije bi torej morala v najkrajšem času vzpostaviti sistem ZOHO in zagotoviti
učinkovito ukrepanje v zvezi s tujerodnimi vrstami.
V projektu LIFE ARTEMIS smo izvedli številne aktivnosti za izboljšanje usposobljenosti za izvajanje
nalog sistema ZOHO. V sklopu projekta je bila izdelana aplikacija Invazivke, ki omogoča hitro in
učinkovito posredovanje opažanj tujerodnih vrst. Izvedena so bila številna usposabljanja tako
profesionalnih delavcev na področju gozdarstva in varstva narave kot različnih skupin
zainteresirane javnosti. Za vzpostavitev učinkovitega sistema ZOHO pa je treba sprejeti tudi
ustrezen institucionalni okvir, zato da so naloge in obveznosti institucij v trenutku odkritja nove
tujerodne vrste povsem jasne in se lahko ukrepi izvedejo v najkrajšem času. V tem dokumentu
podajamo predlog institucionalne ureditve tega področja v Sloveniji. Predlagamo, da koordinacijo
nalog sistema ZOHO prevzame Agencija RS za okolje, v različnih fazah sistema ZOHO pa se v
izvajanje nalog smiselno vključujejo druge strokovne institucije. Področje sistema ZOHO je
potrebno ustrezno urediti tudi z dopolnitvijo predpisov ter za nove naloge zagotoviti dodatne
kadrovske in finančne vire.
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SUMMARY
Alien species are species which were intentionally or unintentionally introduced to areas outside
of their native range with the assistance of humans. Some alien species manage to establish in the
new environment and negatively impact native species, habitats, or ecosystems. These alien
species are called invasive alien species. Many invasive alien species also have negative impacts to
the economy and human health.
In the early stages of invasion, invasive species are scarce, and the damage they cause is usually
small and is often difficult to detect. Over time, their populations increase and expand. With that,
environmental damage increases and becomes more evident. However, widely spread invasive
species are difficult to remove from the environment; often, complete eradication is not even
possible. Therefore, measures preventing the introduction of invasive alien species and the early
warning and rapid response measures are the most important steps in managing alien species.
The preventive measures are directed towards preventing the introduction of alien species in the
new environment. This may include a legal ban on import or transport of particular species or
awareness-raising of various groups of people. If preventive measures fail and an alien species is
introduced to the new environment, the measures of early warning and rapid response (EWRR)
should be initiated. EWRR measures include institutionally harmonized actions with which will
increase chances that a new alien species is detected in the early stages of invasion. When the
species is (potentially) invasive, rapid measures are undertaken to eradicate species from nature.
In Slovenia, the EWRR system is already set up for quarantine pest organisms, which can cause
significant economic damage. The response is carried out in accordance with European and
national plant health law. The central authority for plant health is the Administration for Food
Safety, Veterinary Sector and Plant Protection. Several institutions have public powers to act as
national and reference laboratories and carry out various expert tasks.
The EWRR system should also be set up for alien species which pose a threat to biodiversity. The
EU Regulation No 1143/2014 on the prevention and management of the introduction and spread
of invasive alien species already imposes an obligation to set up and EWRR system for the Invasive
alien species of Union concern. Slovenia as member of the European Union should as soon as
possible establish EWRR system and ensure proper management of alien species.
In the LIFE ARTEMIS project, we carried out numerous activities to build capacities of the EWRR
framework. The information system »Invazivke« was developed, enabling rapid and efficient
reporting of sightings of alien species. We trained hundreds of professionals, working in forestry
and nature conservation, and various groups of an interested public. For an efficient EWRR system,
there is a need to set up an appropriate institutional framework, so that the tasks and mandates
of institutions at the moment of finding on a new alien species are clear and management
response can be initiated without delays. In this study, we prepared a proposal of the institutional
framework of EWRR for invasive alien species in Slovenia. We propose that the overall coordination
of EWRR system is devolved to the Slovenian Environment Agency and various other institutions
are appropriately involved in performing specific expert tasks. A diagram of the proposed
institutional framework is provided in Annex 3 at the end of the report. The EWRR system should
be formalized with an appropriate legal framework, and additional financial and human resources
should be ensured for carrying out new tasks.
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1 UVOD
Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno naselil ali nenamerno zanesel na nova
območja zunaj njihove prvotne naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste se v novem okolju
ustalijo in se širijo brez posredovanja človeka in lahko povzročajo škodo domorodnim vrstam,
habitatom ali ekosistemom. Takrat govorimo o invazivnih tujerodnih vrstah.
Proces invazije tujerodne vrste poteka v več stopnjah. Vrsta mora najprej z neposredno ali
posredno pomočjo človeka premagati geografske ovire. Nato poteka faza ustalitve, ko so v
manjšem številu tujerodne vrste že prisotne v okolju, vendar ne povzročajo bistvenih okoljskih
sprememb. Pri invazivnih tujerodnih vrstah sledi faza širjenja, ko se populacije povečujejo in
tujerodne vrste začno povzročati okoljsko škodo. V tej fazi je zaradi številčnosti in razširjenosti
tujerodno vrsto pogosto nemogoče trajno odstraniti iz narave (Slika 1).

Slika 1. Shematski prikaz povečevanja populacij in širjenja tujerodne vrste in možni ukrepi njihovega obvladovanja v
posameznih fazah. Zgodnje obveščanje in hitro odzivanje je ključno za izkoreninjenje prvih populacij in preprečitev večje
škode1.

1

Shema je prirejena po: Victorian Government (2010) Invasive Plants and Animals Policy Framework, DPI Victoria,

Melbourne. Dostopno na: https://agriculture.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/582255/Invasive-Plants-and-AnimalsPolicy-Framework-IPAPF.pdf
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Na področju obvladovanja tujerodnih vrst so zato zelo pomembni ukrepi zgodnjega obveščanja
in hitrega odzivanja, ki so usmerjeni v zaznavanje tujerodnih vrst v zgodnjih fazah širjenja. Po
najdbi vrste sledi ocena njenega potencialnega učinka na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo ali
zdravje ljudi. Če obstaja verjetnost, da bi lahko bila nova tujerodna vrsta invazivna, se odredijo tudi
ukrepi za odstranitev vrste, kadar to ni izvedljivo pa vsaj ukrepi, s katerimi zamejimo širjenje
tujerodne vrste na nova območja oziroma zmanjšujemo njene vplive na biotsko raznovrstnost.
Učinkovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (v nadaljevanju sistem ZOHO) lahko
ključno prispeva k boljšemu obvladovanju (potencialno) invazivnih tujerodnih vrst. Z večanjem
populacij invazivnih tujerodnih vrst se povečujeta okoljska in ekonomska škoda. Z ukrepi za
obvladovanje tujerodnih vrst pa lahko škodo in stroške bistveno zmanjšamo.
V Sloveniji je sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste že vzpostavljen
na področju zdravstvenega varstva rastlin. Ukrepi so usmerjeni v preprečevanje vnosa in zatiranje
škodljivih organizmov rastlin. Sistem vodi osrednji organ Uprava Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki med drugim zagotavlja izvajanje strokovnih
nalog s področja zdravja rastlin in diagnostičnih preiskav v laboratorijih, kar poteka v okviru
podeljenih javnih pooblastil. Ukrepi na področju zdravja rastlin so prednostno namenjeni
preprečevanju negativnih vplivov škodljivih organizmov na pridelavo rastlin v kmetijstvu in
gozdarstvu. Skladno z Merili za opredelitev škodljivih organizmov pa se poleg gospodarskih
učinkov vrednotijo tudi družbeni in okoljski učinki škodljivih rastlin (npr. učinki na domorodne
rastline, biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve; učinki na omrežje Natura 2000 ali druga
varovana območja)2.
Precej bolj neusklajeno je bilo do zdaj odzivanje na tujerodne vrste, ki povzročajo škodo biotski
raznovrstnosti. Primerljive institucije, kot je na področju zdravja rastlin UVHVVR, na področju
tujerodnih vrst, še ni. Veljavni nacionalni predpisi s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti
vključujejo le nastavke za ureditev tega področja, ustrezni podzakonski akti pa še niso bili sprejeti.
Vendar pa kljub pravni praznini v nacionalni zakonodaji že od januarja 2015 v slovenskem pravnem
redu neposredno velja Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju
in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (v nadaljevanju Uredba EU 1143/2014).3
Skladno s 14. členom uredbe morajo države članice v 18 mesecih od sprejetja seznama Unije
vzpostaviti sistem nadzora nad invazivnimi tujerodnimi vrstami, ki zadevajo Unijo, ali ga vključijo v
že obstoječi sistem. Prvi seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, je bil sprejet 13. julija 2016, tako
da je obveznost iz 14. člena stopila v veljavo 13. januarja 2018.
Področje obvladovanja tujerodnih vrst, s poudarkom na tujerodnih vrstah, ki zadevajo Unijo, je leta
2019 pregledalo Računsko sodišče. V poročilu ugotavljajo, da je za organizacijo zgodnjega
odkrivanja invazivnih tujerodnih vrst, njihovega odstranjevanja ter za obvladovanje že močno
razširjenih invazivnih tujerodnih vrst odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), znotraj
ministrstva pa Sektor za ohranjanje narave, ter Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
V poročilu je tudi navedeno, da MOP glede invazivnih tujerodnih vrst sodeluje tudi z javnimi zavodi,
2

Priloga 1 Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi

organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) Št. 228/2013, (EU) Št. 652/2014 in (EU) Št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES.
Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=SL
3

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
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ki upravljajo zavarovana območja, z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) ter Zavodom za ribištvo
Slovenije. Inšpekcijski nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v
nadaljevanju: Inšpektorat za okolje), ki je organ v sestavi MOP. V poročilu je ugotovljeno, da
»Republika Slovenija zgodnjega odkrivanja invazivnih tujerodnih vrst, kot ga predvideva uredba
1143/2014/EU, še ne zagotavlja, kljub temu da so roki za njegovo vzpostavitev že potekli. Pristojnosti za
izvajanje posameznih nalog na področju sistema nadzora in uradnega nadzora še niso bile podrobneje
določene s predpisi. Med izvajanjem revizije so bile pripravljene spremembe in dopolnitve ZON ter
uredba o invazivnih tujerodnih vrstah, ki naj bi uredile pristojnosti na področju revizije še v fazi
delovnega gradiva.«4
MOP je junija 2019 izvedel z javno razpravo sprememb Zakona o ohranjanju narave, vključno s
spremembami in dopolnitvami zakona za področje tujerodnih vrst. Vendar pa do zaključka tega
poročila do sprejema zakonodajnega okvirja za področje invazivnih tujerodnih vrst še ni prišlo. V
Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 sta predvidena priprava
zakonodaje in sprejem akta do leta 2020, do leta 2022 pa je predvidena vzpostavitev sistema za
zgodnje odkrivanje invazivnih tujerodnih vrst, hiter odziv ter njihovo obvladovanje5.
V okviru projekta LIFE ARTEMIS smo pripravili predlog vzpostavitve sistema ZOHO. V projektu sicer
prednostno obravnavamo tujerodne vrste v gozdovih. Vendar pa je treba problematiko tujerodnih
vrst, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost, obravnavati celostno, zato se v tej študiji ne omejujemo
zgolj na tujerodne vrste, ki so povezane z gozdovi. Prav tako se pri oblikovanju predloga sistema
ZOHO nismo omejili le na invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, temveč smo predvidevali,
da bi moral sistem ZOHO zajeti vse potencialno invazivne tujerodne vrste, ne glede na njihov
trenutni pravni status. Seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (Priloga 1), se stalno dopolnjuje
in lahko pričakujemo, da bo v prihodnje nanj uvrščenih še več tujerodnih vrst. Uredba EU
1143/2014 vključuje tudi določilo, da lahko države članice sprejmejo nacionalni seznam invazivnih
tujerodnih vrst, ki pa ga Slovenija še ni sprejela.
Pomembno je poudariti, da mora biti sistem ZOHO zasnovan tako, da omogoča obvladovanje vseh
tujerodnih vrst, ki imajo ali bi lahko imele znatne škodljive vplive na biotsko raznovrstnost. K temu
nas zavezuje tudi Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki v členu 8. člena, točki h, državam
pogodbenicam nalaga, da vsaka pogodbenica »(h) preprečuje vnašanje, nadzoruje ali izkoreninja tiste
tuje vrste, ki ogrožajo ekosisteme, habitate ali vrste.«6 Uredba EU 1143/2014 predvideva, da se ukrepi
izvajajo za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo in se sprejemajo z izvedbenimi uredbami
Komisije. Poleg tega lahko države članice skladno z 12. členom Uredbe EU 1143/2014 sprejmejo
tudi nacionalni seznam invazivnih tujerodnih vrst. Skladno z 10. členom te uredbe pa lahko države
članice sprejmejo tudi izredne ukrepe, če je na njihovem ozemlju navzoča ali obstaja neposredna
nevarnost, da bo na njeno ozemlje vnesena invazivna tujerodna vrsta, ki ni uvrščena na seznam
Unije, vendar so zanjo pristojni organi na podlagi preliminarnih znanstvenih dokazov ugotovili, da
bo verjetno izpolnila merila iz člena 4(3). V tem primeru lahko država članica nemudoma sprejme
4

Računsko sodišče, 2019. Revizijsko poročilo učinkovitost varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami, revizijsko

poročilo, št. 320-8/2018/28. Dostopno na: http://www.rsrs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/Invazivne_vrste/Invazivne_vrste_RSP.pdf
5

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 31/20) dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
6

Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR), Uradni list RS 30/1996. Dostopno na: https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1996-02-0029?sop=1996-02-0029
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izredne ukrepe, ki vključujejo katero koli omejitev iz člena 7(1) Uredbe EU. To pomeni, da mora
država oblikovati sistem, ki omogoča obravnavo vseh potencialno invazivnih tujerodnih vrst, ne le
tistih, ki so kot invazivne opredeljene v zakonskih aktih.
V vseh korakih sistema ZOHO je potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov. Zato smo pred
začetkom priprave okvirja sistema ZOHO izvedli podrobno raziskavo kapacitet različnih institucij in
prostovoljcev za vključevanje v sistem ZOHO. Zaradi obsežnosti so rezultati te raziskave objavljeni
v samostojnem poročilu7, v tem dokumentu pa v Poglavju 3.2 podajamo le povzetek.
To poročilo smo pripravili kot strokovno izhodišče, za katero upamo, da bo koristno pri dokončnem
oblikovanju predpisov in vzpostavitvi institucionalnega sistema obvladovanja invazivnih tujerodnih
vrst v Sloveniji.
Zaradi lažjega razumevanja v dokumentu z izrazom tujerodne vrste, imenujemo tiste vrste,
katerih obvladovanje je oziroma bo predpisano z zakonodajo s področja varovanja narave
in okolja, z izrazom karantenski škodljivi organizmi pa tujerodne vrste, katerih obvladovanje je
predpisano z zakonodajo s področja zdravja rastlin8.

2 ZAKONODAJNE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE SISTEMA ZOHO
2.1 Zakonodaja o tujerodnih vrstah na področju varstva narave
2.1.1

Nacionalna zakonodaja na področju varstva narave

Tujerodne vrste primarno obravnava Zakon o ohranjanju narave9 (v nadaljevanju: ZON).
Tujerodna živalska vrsta je določena kot vrsta “ki jo naseli človek in v biocenozi določenega ekosistema
pred naselitvijo ni bila prisotna; od vrst, ki so bile iztrebljene, se za tujerodne štejejo tiste, za katere v
ekosistemu ne obstajajo več približno enaki biotopski in biotski dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo.”
Definicija tujerodne rastlinske vrste je nekoliko širša, saj se nanaša na območje cele države:
“Tujerodna (alohtona) rastlinska vrsta je tista, ki jo naseli človek in pred naselitvijo ni bila prisotna na
ozemlju Slovenije.” Za zdaj noben slovenski predpis ne določa izraza invazivna tujerodna vrsta.10 Po
Evropski uredbi 1143/2014, ki se uporablja neposredno in je del slovenskega pravnega reda,
„invazivna tujerodna vrsta“ pomeni tujerodno vrsto, za katero je bilo ugotovljeno, da njen vnos ali
širjenje ogroža ali ima škodljive vplive na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve.
V skladu s 17. členom ZON je naseljevanje rastlin in živali tujerodnih prostoživečih vrst
prepovedano. Naselitev se lahko izjemoma dovoli, če se v postopku presoje tveganja za
naravo ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti.

7

de Groot, M., A. Kavčič, J. Kus Veenvliet, D. Jurc, J. Malovrh, S. Zidar. 2019. Analiza institucionalnih kapacitet za zgodnje

obveščanje in hitro odzivanje za invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Projekt LIFE ARTEMIS Poročilo akcij A2.1 in A2.2
8

V preteklosti se je uporabljal izraz »zdravstveno varstvo rastlin«, v zadnjem času pa pretežno uporabljamo izraz »zdravje

rastlin« in ga uporabljamo tudi v tem odkumentu, razen tam, kjer je izraz »zdravstveno varstvo rastlin« uporabljen v še
veljavnih predpisih.
9

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14,

21/18 – ZNOrg in 31/18). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
10

Alaber, S. in J. Kus Veenvliet, 2013. Analiza možnosti za omejevanje prometa s tujerodnimi vrstami v slovenskem

pravnem redu. Nova vas, Zavod Symbiosis.
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Postopek je podrobneje predpisan s Pravilnikom o izvedbi presoje tveganja za naravo in o
pridobitvi pooblastila11.
V 24. členu ZON je določeno, da vlada predpiše podrobnejši način varstva rastlinskih ali živalskih
vrst ter varstvo drugih vrst živih organizmov in pri tem med drugim uredi tudi postopek odvzema
rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki ogrožajo domorodne vrste, in ravnanja v zvezi z omejevanjem in
preprečevanjem širjenja ter zmanjševanjem in preprečevanjem negativnega vpliva tujerodnih vrst
na naravo, zlasti invazivnih vrst. Ta podzakonski akt do zaključka priprave te študije še ni bil sprejet.
Trenutno veljavni zakon ne vsebuje nobenih določil v zvezi s sistemom ZOHO in dodelitvijo teh
nalog konkretnim institucijam.
Poleg ZON tujerodne vrste omenja tudi Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) v 7. členu določa varstvene usmeritve, med njimi tudi: “… (5) Na Natura območja se
ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.” Nekateri ukrepi za
obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst na Natura 2000 so določeni tudi s Programom
upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020)12.
Maja 2019 je MOP poslal v javno obravnavo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o ohranjanju narave13. V teh dopolnitvah so bile predvidene nekatere nove ureditve
glede institucionalne delitve nalog na področju ravnanja s tujerodnimi vrstami, ki so ključne za
učinkovito izvajanje zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja. Pravna podlaga do zaključka tega
poročila še ni bil sprejeta, je pa ključen za izvajanje sistema ZOHO.
V prvotnem predlogu zakona je bilo predvideno, da se izvajanje ukrepov v največji možni meri
izvaja v okviru obstoječih predpisov s področja lovstva (za invazivne tujerodne vrste, ki so
opredeljene kot divjad), ribištva (za invazivne tujerodne ribe in rake), gozdarstva (za invazivne
tujerodne vrste, ki lahko porušijo biotsko ravnovesje v gozdu), za vrste na kmetijskih zemljiščih pa
se ukrepa v okviru pogojev in načina izvajanja dobre kmetijske prakse, v skladu s predpisi o
kmetijstvu. Za invazivne tujerodne vrste, ki so na zavarovanem območju, ki ima določenega
upravljavca, bi se ukrepi določili v načrtu upravljanja ter v letnih programih dela in se izvajajo
skladno z določili ZON. Po tem predlogu sprememb ZON bi se pristojnost ukrepanja v zvezi s
tujerodnimi vrstami razdelila med številne institucije, katerih trenutna področna zakonodaja
ukrepanja na področju tujerodnih vrst večinoma ne ureja ali pa ga ureja le delno (npr. gozdarska
zakonodaja obravnava le škodljivce dreves, ne pa tudi invazivnih tujerodnih vrst, ki spreminjajo
habitate in ekosisteme).
Ministrstvo je predvidelo, da se na podlagi sprejetih sprememb ZON sprejme tudi Uredba o
ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami, vendar ta do zaključka tega poročila še ni bila
sprejeta.

11

Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 43/02. Dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4200
12

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 . Dostopno na: http://www.natura2000.si/natura-

2000/life-upravljanje/program-upravljanja/
13

MOP, 2019. Osnitek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.

Dostopno na: http://mop.arhivspletisc.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/ZON_javna_maj2019_podaljsanje.docx
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2.1.2

Evropska zakonodaja na področju varstva narave

Na ravni Evropske unije vse do leta 2015 ni bilo posebnega predpisa, ki bi urejal področje invazivnih
tujerodnih vrst. Šele konec leta 2014 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst14
(v nadaljevanju: Uredba EU 1143/2014). Uredba je stopila v veljavo 1. januarja 2015. Ker gre za
uredbo (in ne direktivo), je ta celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah
Evropske unije.
Uredba EU 1143/2014 je namenjena blaženju škode, ki jo tujerodne vrste povzročajo biotski
raznovrstnosti. Številna določila uredbe se nanašajo na invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
Unijo. Gre za tiste vrste, s katerimi je bilo s podrobnimi presojami tveganja ugotovljeno, da imajo
izrazito negativne vplive in je smiselno zanje uvesti najstrožje ukrepe na ravni Evropske unije.
Seznam vrst, ki zadevajo Unijo, na katere se nanašajo nekateri ključni členi uredbe, se določajo z
izvedbenimi uredbami Komisije. Prva Izvedbena uredba je bila sprejeta 13. julija 2016 in je stopila
v veljavo 3. avgusta 201615. S spremembo izvedbene uredbe, ki je bila sprejeta 12. julija 2017, veljati
pa je začela 2. avgusta 2017, so bile na seznam dodane nove vrste16. Seznam je bil ponovno
razširjen julija 2019, ko je Evropska komisija sprejela novo izvedbeno uredbo17 in na seznam
uvrstila še 17 vrst. Na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, je bilo ob zaključku te
študije skupno 66 tujerodnih vrst – 36 tujerodnih rastlin in 30 tujerodnih živali. Pregled teh vrst je
v Prilogi 1.
Uredba EU 1143/2014 določa tudi, da morajo države članice:
-

pripraviti in izvajati akcijske načrte o najpomembnejših poteh vnosa invazivnih
tujerodnih vrst,

-

vzpostaviti sistem nadzora nad invazivnimi tujerodnimi vrstami, ki zadevajo Unijo,

-

ob pojavu vrst, ki zadevajo Unijo, posredovati Komisiji in državam članicam obvestilo o
zgodnjem odkritju,

-

odkrite vrste odstraniti v zgodnji fazi invazije, če to ni več mogoče, pa preprečiti njihovo
širjenje,

-

14

sodelovati in usklajevati delo pri izvajanju ukrepov z drugimi državami članicami.18

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju

vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Uradni list Evropske unije,

L 317/35. Dostopno na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
15

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki

zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uradni list Evropske unije, L 189/4.
Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
16

Izvedbena uredba Komisija (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki

zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta. Uradni list Evropske unije L 182/37. Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN
17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z

namenom

posodobitve

seznama

invazivnih

tujerodnih

vrst.

Dostopno

na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=EN
18

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju

vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Uradni list Evropske unije, L 317/35. Dostopno na: http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
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Države članice lahko oblikujejo tudi nacionalni seznam tujerodnih vrst. V predlogu ZON iz maja
2019 je bilo predvideno, da seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Republiko Slovenijo,
sprejme Vlada, ter da se zanje uporabljajo določbe Uredbe EU 1143/2014. Do zaključka te študije
seznam še ni bil sprejet.

2.2 Zakonodaja o karantenskih škodljivih organizmih na področju zdravja
rastlin
Prenašanje rastlin med državami predstavlja tveganje za vnos škodljivih organizmov, ki lahko na
območju Evropske unije povzročijo negativne gospodarske, okoljske in družbene vplive. Da bi
preprečili negativne posledice, na območju Unije že več desetletij veljajo stroga fitosanitarna
pravila. Uvoz oziroma vnos v Evropsko unijo določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
predmetov je dovoljen pod pogoji, ki so določeni z evropskimi fitosanitarnimi predpisi. Pri uvozu
oziroma vnosu v Evropsko unijo iz tretjih držav mora te pošiljke spremljati fitosanitarno spričevalo,
ki potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin. Te pošiljke
lahko vstopajo v Evropsko unijo le preko uradno določenih mejnih kontrolnih točk, v Sloveniji sta
to Luka Koper za mednarodni pomorski promet in Ljubljana – Brnik za mednarodni zračni promet.

2.2.1

Nacionalna zakonodaja na področju zdravja rastlin

Osrednji zakon, ki ureja področje zdravja rastlin, rastlinskih pridelkov in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi organizmi, je Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin19. Zakon določa tudi ukrepe za
preprečevanje pojava in zatiranje škodljivih organizmov, zdravstveni nadzor rastlin na notranjem
trgu ter pošiljk rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu.
Škodljivi organizmi so vrste, sevi ali biotipi rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki so škodljivi
rastlinam ali rastlinskim proizvodom. Posebno tveganje predstavljajo karantenski ter novi
potencialno nevarni škodljivi organizmi, ki so zaradi možnih negativnih vplivov pod stalnim
uradnim nadzorom UVHVVR, tako pri uvozu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov kot tudi pri njihovem premeščanju znotraj Slovenije. Poleg karantenskih škodljivih
organizmov poškodbe na rastlinah povzročajo tudi druge bolezni in škodljivci, ki so na rastlinah
običajno navzoči. Ti niso regulirani s predpisi in se zanje tudi ne izvaja stalni nadzor, za njihovo
zatiranje pa običajno skrbijo pridelovalci sami.
V Sloveniji je osrednji odgovorni organ za področje zdravja rastlin Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Za inšpekcijski nadzor sta zadolženi Inšpekcija za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je organ v sestavi UVHVVR, ter Inšpekcija za
gozdarstvo v sklopu Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Poleg Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je področje podrobneje urejeno še s številnimi
podzakonskimi predpisi. V skladu s temi predpisi se trenutno na območju Slovenije izvajajo
programi preiskav za škodljive organizme.

19

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007,

62/2007-ZZVR-1-UPB2, 36/2010 in 40/14 - ZIN-B). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2247
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Pravila na področju zdravstvenega varstva rastlin pomembno določa evropska zakonodaja. Za
njeno izvajanje je bila konec leta 2019 sprejeta nacionalna Uredba o izvajanju uredb (EU) o
ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin20, ki podrobneje določa naloge in način
izvajanja Uredbe EU 2016/2031 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, Delegirane
uredbe Komisije (EU) 2019/82921 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/82722.
Zakon o gozdovih23 vsebuje določilo, da morajo lastniki in drugi uporabniki gozdov oziroma
lastniki gozdnih lesnih sortimentov izvajati vse s predpisi o varstvu gozdov predpisane ukrepe za
preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk, ki lahko porušijo
biotsko ravnovesje v gozdu, ter za preprečitev druge škode v gozdovih. Te ukrepe morajo zagotoviti
tudi lastniki gozdnega drevja, ki raste zunaj gozda, in lastniki ter uporabniki zemljišč, ki po tretjem
odstavku 2. člena tega zakona niso gozd, in negozdnih zemljišč v bližini gozda. To je tudi podlaga
za odreditev ukrepov, in sicer lahko Zavod za gozdove Slovenije lastniku gozda in lastniku
posamičnega gozdnega drevja zunaj naselij z odločbo v upravnem postopku določi sanitarno
sečnjo, spravilo in odvoz okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega
drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje škodljivih organizmov,
preventivna varstvena dela ter rok, do kdaj jih mora opraviti. Pravilnik o varstvu gozdov24 vsebuje
tudi pomembna določila v zvezi z ukrepanjem ob pojavu škodljivih organizmov v gozdu. Poudarek
je na varstvu pred domorodnimi škodljivimi organizmi, ki lahko ob prenamnožitvi povzročijo večjo
gospodarsko škodo. Za škodljive organizme se izvajajo: ukrepi za preprečevanje pojava in širjenja
škodljivih organizmov (preventivno varstvo v okviru rednega gospodarjenja z gozdovi), spremljanje
njihovega pojava, odkrivanje žarišč ter ukrepi za njihovo zatiranje.
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu25 določa pogoje za pridelovanje, trženje in
uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material);
obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelovanjem, trženjem in uvažanjem reprodukcijskega
materiala; strokovne naloge in postopke v zvezi z izvorom, kakovostjo in istovetnostjo
reprodukcijskega materiala; pridobivanje, uporabo in izmenjavo podatkov in informacij; rezerve
semenskega materiala in gozdno gensko banko; stroške; organe, ki izvajajo ta zakon, ter
inšpekcijski nadzor.

20

Uradni list RS 78/2019. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006

21

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0829&from=SL

22

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0827&from=SL

23

Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –

ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16). Dostopno na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270
24

Uradni list RS 114/2009. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9492

25

Uradni list RS 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11. Dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1342
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2.2.2

Evropska zakonodaja na področju zdravja rastlin

Evropska unija je že konec osemdesetih let prejšnjega stoletja vzpostavila zakonodajni okvir, s
katerim se zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin. Zakonodaja je bila v preteklih letih temeljito
prenovljena in posodobljena. Oktobra 2016 je Evropski parlament sprejel Uredbo EU 2016/2031 o
ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin26. Uredba je stopila v veljavo 13. decembra 2016,
uporabljati pa se je začela 14. decembra 2019. V Sloveniji je bila za izvajanje Evropske uredbe
sprejeta Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin27.
Z novo zakonodajo je posodobljen evropski režim zdravstvenega varstva rastlin, ki omogoča
učinkovitejše ukrepe za zavarovanje rastlin na območju Unije. Skupaj z dopolnilnimi akti Uredba o
zdravju rastlin omogoča večjo zaščito krajine in gozdov, manjšo uporabo fitofarmacevtskih
sredstev, poenostavljene in bolj pregledne administrativne postopke, večjo sledljivost blaga ter
večjo finančno podporo v EU za izvajanje ukrepov nadzora in izkoreninjenja ali omejevanja širjenja
rastlinskih škodljivih organizmov. Podnebne spremembe, povečanje mednarodne trgovine,
zmanjšanje biološke raznovrstnosti in nove poti širjenja škodljivih organizmov zahtevajo namreč
učinkovito nacionalno, regionalno in globalno politiko, organiziranost in mehanizme ukrepanja
proti širjenju rastlinskih bolezni in škodljivcev.
Podrobnejša pravila za izvajanje Uredbe EU 2016/2031 so urejena z:
-

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2019 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin,
rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in
seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu
člena 73 navedene uredbe28

-

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/829 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da
lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja,
znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje29

-

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/827 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031
Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila
izpolnjena30

-

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/2072 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje
Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred
škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in
spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/201931.

26

UREDBA (EU) 2016/2031 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi

organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) Št. 228/2013, (EU) Št. 652/2014 in (EU) Št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=sl
27

Uradni list RS 78/2019. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006

28

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2019&from=SL

29

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0829&from=SL

30

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0827&from=SL

31

Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=sl
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Z novimi predpisi so škodljivi organizmi rastlin razdeljeni v štiri kategorije, in sicer:


Karantenski škodljivi organizmi za Unijo so tisti škodljivi organizmi, ki še niso prisotni na
ozemlju EU ali so na tem ozemlju omejeni, ustalitev ali nadaljnje širjenje pa bi imela
nesprejemljive gospodarske, okoljske ali družbene učinke ter obstajajo izvedljivi in
učinkoviti ukrepi za preprečitev vnosa ali širjenja. Karantenske škodljive organizme za Unijo
je prepovedano vnašati na ozemlje Unije, jih premikati po tem ozemlju, jih posedovati,
razmnoževati ali izpustiti na tem ozemlju. Če se pojavijo na območju EU, jih je treba
izkoreniniti. Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo je določen v Prilogi II
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072.



Prednostni škodljivi organizmi so tisti karantenski organizmi, ki imajo potencialno najbolj
resne gospodarske, okoljske ali družbene učinke na ozemlje Unije. Vnos in širjenje teh
organizmov na območju Unije je treba preprečiti, če pa se pojavijo, jih je treba izkoreniniti.
Države članice morajo najmanj za te organizme sprejeti načrte izrednih ukrepov, izvesti
simulacijske vaje ter izvajati ukrepe za izkoreninjenje in obvladovanje teh organizmov.
Prednostni škodljivi organizmi so določeni v Prilogi Delegirane uredbe Komisije (EU)
Komisije 2019/1702. Na tem seznamu je tudi nekaj vrst, ki smo jih v okviru projekta LIFE
ARTEMIS uvrstili na (pravno nezavezujoč) opozorilni seznam: azijski kozliček (Anoplophora
glabripennis), kitajski kozliček (Anoplophora chinensis), rdečevratni kozliček (Aromia bungii),
japonski hrošč (Popillia japonica). Za zdaj pojavljanje teh vrst v Sloveniji še ni bilo
ugotovljeno.



Kadar je karantenski škodljivi organizem navzoč na ozemlju Unije, ne pa tudi na ozemlju ali
delu ozemlja države članice, in ni karantenski škodljivi organizem za Unijo, lahko Komisija
del ozemlja prizna kot varovano območje za ta karantenski škodljivi organizem.
Prepovedani so vnos karantenskega škodljivega organizma za varovano območje ter
njegovi premiki po njem ali posedovanje, razmnoževanje ali izpust na njem. Komisija je
seznam varovanih območij in z njimi povezanimi karantenskimi škodljivimi organizmi za
varovano območje določila v Prilogi III Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072.



Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi za Unijo so tisti škodljivi organizmi, ki
so že prisotni na ozemlju Unije in niso opredeljeni kot karantenski škodljivi organizmi ali
škodljivi organizmi, ki morda izpolnjujejo pogoje za karantenske škodljive organizme, hkrati
pa se prenašajo predvsem prek specifičnih rastlin za saditev in ima njihova navzočnost na
teh rastlinah za saditev nesprejemljive gospodarske učinke v zvezi z njihovo predvideno
uporabo. Da bi se škodljivi organizem opredelil kot nekarantenski škodljivi organizem,
morajo, poleg navedenega, obstajati tudi izvedljivi in učinkoviti ukrepi za preprečevanje
njihove navzočnosti na zadevnih rastlinah. Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
so navedeni v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072. Priloga V Izvedbene
uredbe Komisije (EU) 2019/2072 določa podrobne ukrepe za preprečevanje navzočnosti
nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev.
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Pošiljke predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov mora pri njihovih premikih spremljati
rastlinski potni listi, ki potrjuje, da blago izpolnjuje predpisane zahteve v zakonodaji s področja
zdravja rastlin ter omogoča sledljivost blaga. Rastline in rastlinski proizvodi, za katere je obvezno
izdati rastlinski potni list, so določene v Prilogi XIII Izvedbene Uredbe (EU) 2019/2072 ali s
posebnimi izvedbenimi akti Evropske unije.
Rastlinski potni list je uradna etiketa, ki spremlja pošiljke predpisanih vrst rastlin in rastlinskih
proizvodov pri njihovih premikih znotraj EU in potrjuje, da te izpolnjujejo predpisane zahteve
zdravja rastlin, nadzornim organom pa omogoča sledljivost blaga. Rastlinski potni list ima
predpisano vsebino in obliko32.
Evropska in nacionalna uredba določata, da mora vsak izvajalec poslovnih dejavnosti o sumu na
pojav karantenskega ali drugega škodljivega organizma, ki morebiti izpolnjujejo pogoje za
karantenske organizme, o tem obvestiti pristojnega inšpektorja ali UVHVVR. Tudi osebe, ki niso
izvajalci poslovnih dejavnosti, morajo o sumu na pojav karantenskega škodljivega organizma
obvestiti izvajalce javnih pooblastil, pristojnega inšpektorja ali Upravo.

3 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE SISTEMA ZOHO
Sistem ZOHO temelji na usklajenih aktivnostih, s katerimi tujerodne vrste zaznamo v zgodnjih fazah
širjenja in jih s hitrim ukrepanjem izkoreninimo ali vsaj omejimo in preprečimo nadaljnje širjenje.
Sistem vključuje aktivnosti za zgodnje zaznavanje, določitev vrst in hitro obveščanje institucij, ki so
pristojne za nadaljnje ukrepanje. Če o tujerodni vrsti še ni na voljo dovolj podatkov, se opravi ocena
tveganja, na podlagi katere se sprejme odločitev, ali so potrebni ukrepi za izkoreninjenje vrste. Po
izvedenih ukrepih se redno in običajno več let spremlja stanje (Slika 2).

Slika 2. Shema sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (sistema ZOHO) za tujerodne vrste

Pri pripravi predloga sistema ZOHO za tujerodne vrste, ki so predmet okoljske zakonodaje, smo
opravili naslednje analize:
-

analizo obstoječega sistema ZOHO na področju zdravja rastlin, ki je pravnoformalno in
institucionalno že vzpostavljen.

-

analiza kapacitet za izvajanje nalog v sistemu ZOHO v različnih institucijah, ki delujejo na
področju upravljanja z gozdovi in varovanja narave. Celotna analiza je objavljena v ločenem
poročilu33 in tu navajamo le povzetek.

32

Več o tem na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/dovoljenje-za-izdajanje-rastlinskih-potnih-listov/

33

de Groot, M., A. Kavčič, J. Kus Veenvliet, D. Jurc, J. Malovrh, S. Zidar. 2019. Analiza institucionalnih kapacitet za zgodnje

obveščanje in hitro odzivanje za invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Projekt LIFE ARTEMIS Poročilo akcij A2.1 in A2.2.
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3.1 Analiza sistema ZOHO na področju zdravja rastlin
3.1.1

Institucionalna organiziranost sistema ZOHO za karantenske škodljive organizme
rastlin

Osrednji odgovorni organ za izvajanje zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za fitosanitarno
področje je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki sodi pod
okrilje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Temeljne naloge na področju zdravja rastlin so34:
-

stalni zdravstveni nadzor rastočih rastlin, vključno z obdelanimi površinami (polja, nasadi,
drevesnice, rastlinjaki, laboratoriji in podobno), prostoživečimi rastlinami ter rastlinami v
skladiščih ali med prevozom;

-

spremljanje škodljivih organizmov in izvajanje ocen tveganja zaradi nevarnosti škodljivih
organizmov ter njihovo obvladovanje;

-

fitosanitarni nadzor vnosa organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode in
imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo, v Skupnost in proti njihovemu širjenju
v Skupnosti;

-

fitosanitarni nadzor zaradi izvoza pošiljk rastlin, za katere so predpisane posebne zahteve
zaradi varovanja zdravja rastlin;

-

izvajanje posebnega nadzora škodljivih organizmov, zlasti fitosanitarnih pregledov,
načrtovanega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin in sistematičnih raziskav;

-

fitosanitarno potrjevanje, zlasti opravljanje fitosanitarnih pregledov rastlin in rastlinskih
proizvodov na ozemlju Republike Slovenije zaradi izdajanja fitosanitarnih spričeval, rastlinskih
potnih listov in drugih uradnih dokumentov;

-

fitosanitarno ukrepanje;

-

inšpekcijsko nadzorstvo nad zagotavljanjem varovanja rastlin pred škodljivimi organizmi in
preprečevanjem njihovega škodljivega vpliva na gospodarstvo, okolje in družbo;

-

opravljanje drugih nalog, določenih v tem zakonu in drugih predpisih.

Na podlagi javnega pooblastila institucije opravljajo nekatere ključne naloge v sistemu ZOHO, med
drugih tudi:
-

izvajanje stalnega nadzora škodljivih organizmov

-

analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in
širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini;

34

2a člen Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-

B in 21/18 – ZNOrg). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2247
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-

izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznamov I.A, II.A, I.B in II.B35;

-

priprava ocen tveganja v primeru nevarnosti pojava ali ugotovitve novih škodljivih organizmov
ali rastlin s škodljivim vplivom na gospodarstvo, okolje ali družbo, izdaja strokovnih navodil in
ukrepov,

-

izdelava strokovnih podlag pri določitvi okuženih območij, ogroženih območij, posebej
nadzorovanih območij in varovanih območij;

-

vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov;

-

izvajanje ukrepov za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje škodljivih organizmov;

-

priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in mednarodne organizacije, ki
jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih
pogodb;

-

vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin;

-

sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi in tujini na delovnem področju;

-

izdajanje rastlinskih potnih listov;

-

opravljanje fitosanitarnih pregledov.

Na podlagi javnega pooblastila laboratoriji za škodljive organizme rastlin izvajajo laboratorijske
preiskave, ki so potrebne za zanesljivo odkrivanje in identifikacijo škodljivih organizmov. Nekateri
laboratoriji so določeni tudi kot nacionalni referenčni laboratoriji. Njihova naloga je usklajevanje
in izboljševanje laboratorijskih analitskih, preskusnih in diagnostičnih metod, razširjanje informacij,
ki jih dobijo od referenčnih laboratorijev EU, zagotavljanje znanstvene in tehnične pomoči UVHVVR
v primeru izbruha karantenskih škodljivih organizmov in pomoč pri diagnostiki ter usposabljanje
osebja uradnih pooblaščenih laboratorijev.
Za inšpekcijski nadzor sta zadolženi Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in
Inšpekcija za gozdarstvo, ki deluje v sklopu Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo (Slika 3).
Institucionalna ureditev je prikazana na sliki 3, na sliki 4 pa je prikazan proces odločanja ob pojavu
škodljivega organizma.

Naloge javne gozdarske službe, ki jo opravljata ZGS in GIS, zadevajo gospodarske škodljive
organizme, ki so že prisotni v gozdovih in niso urejeni s predpisi s področja zdravja rastlin. Poleg
tega je naloga javne gozdarske službe spremljanje zdravstvenega stanja gozdov v širšem pomenu,
poročanje o pojavih škodljivih organizmov, napovedovanje pojavov škodljivih organizmov ali
poškodb zaradi abiotskih dejavnikov, informiranje strokovne in širše javnosti o aktualnih težavah
s področja, določanje preventivnih ter preprečevalno-zatiralnih ukrepov in njihova izvedba. V
kmetijstvu se naloge, ki so povezane z gospodarsko pomembnimi škodljivimi organizmi rastlin,
izvajajo v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin.
35

Navedba je iz Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo novih predpisov na področju

zdravja rastlin in se v tem delu naša na stare predpise EU.
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Slika 3. Splošna shema institucionalne ureditve sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za karantenske škodljive
organizme v Sloveniji. Konkretne naloge posameznih institucij se določijo s pogodbami o podelitvi javnih pooblastil. Na
shemi je prikazano stanje oktobra 2020.
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Slika 4. Postopek ukrepanja v primeru najdbe škodljivega organizma skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva
rastlin

21

3.1.2

Zgodnje zaznavanje

Zgodnje zaznavanje lahko temelji na aktivnem iskanju določenih tujerodnih vrst, za katere je
verjetno, da se bodo pojavile in je usmerjeno na lokacije, kjer obstaja večja verjetnost vnosa ali
pojava škodljivih organizmov. Pomembne pa so lahko tudi naključne najdbe, pri čemer mora biti
jasen sistem sporočanja pristojnim institucijam.
Na področju zdravja rastlin naloge aktivnega zgodnjega zaznavanja karantenskih škodljivih
organizmov opravljajo pooblaščene institucije: Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova
Gorica, Nacionalni inštitut za biologijo, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, Gozdarski
inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin vsako leto sprejme Program preiskav za ugotavljanje
navzočnosti škodljivih organizmov rastlin. V program za leto 2020 je vključenih 45 karantenskih
škodljivih organizmov36. Za vsak organizem je določen koordinator preiskave, izvajalec, tip lokacije,
kjer se izvaja preiskava ali vzorčenje, postopek preiskave ter nabor podatkov, ki se vpisujejo v
evidenco. Vse podatke, bodisi najdbe škodljivih organizmov ali pa pregledana območja, kjer ti niso
bili zaznani, se vpiše zapisnik, nato pa še v fitosanitarni informacijski sistem (UVH-apl).
Obveznost obveščanja o pojavu ali sumu na pojav škodljivih organizmov pa je vključena tudi v novo
Uredbo o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin37. Izvajalci
poslovnih dejavnosti (pravne ali fizične osebe, ki pridelujejo oziroma posedujejo rastline, rastlinske
proizvode in druge predmete) morajo ob sumu na pojav ali pojavu karantenskih ali drugih
škodljivih organizmov obvestiti pristojnega inšpektorja ali UVHVVR. Tudi osebe, ki niso izvajalci
poslovnih dejavnosti, morajo o sumu na pojav ali pojavu karantenskih škodljivih organizmov
obvestiti izvajalce javnih pooblastil, pristojnega inšpektorja ali UVHVVR. S tem je formalno urejeno
pasivno zaznavanje tujerodnih vrst.

3.1.3

Identifikacija karantenskih škodljivih organizmov

Uredba določa, da se lahko glede določitve karantenskega škodljivega organizma predstojnik
uprave posvetuje s strokovnjaki s področja varstva rastlin, laboratorijske diagnostike, varovanja
okolja, kmetijstva, gozdarstva in drugih strokovnih področij. Za karantenske škodljive organizme
mora uradno potrditev identitete vrste posredovati potrditev uradni laboratorij. Skladno z 18.
členom uredbe mora laboratorij za izvajanje uradnega testiranja pridobiti pooblastilo za izvajanje
nalog diagnostičnih preiskav ali mora biti imenovan kot uradni laboratorij.

3.1.4

Postopek obveščanja ob najdbi škodljivega organizma

Pooblaščena organizacija, ki ugotovi prisotnost škodljivega organizma, mora o tem obvestiti
UVHVVR ter Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ali Inšpekcijo za gozdarstvo.

36

Pajk, P. (ur.) 2020. Prorgam preiskav za ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov. Dostopno na:

https://www.zdravgozd.si/dat/posebni_nadzori/kompilacija/2020.pdf
37

Uradni list RS, št. 78/19. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006
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Navzočnost karantenskega škodljivega organizma je uradno potrjena, ko Uprava po elektronski
pošti na predal glavnega urada prejme rezultat diagnostične preiskave iz uradnega laboratorija.

3.1.5

Ocena tveganja

Skladno z 11. členom uredbe ocene tveganja pripravi UVHVVR, pri čemer se posvetuje s
strokovnjaki s področja varstva rastlin, laboratorijske diagnostike, varovanja okolja, kmetijstva,
gozdarstva in drugih strokovnih področij.
Za nove škodljive organizme tujerodnega izvora se pripravi predhodna ocena tveganja, s katero se
oceni, ali škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljivi organizem za Unijo iz
pododdelka 1 oddelka 3 Priloge I Uredbe 2016/2031/EU. Če škodljivi organizem izpolnjuje merila
za karantenski škodljivi organizem ta Unijo, se določijo nujni ukrepi v skladu s Prilogo II Uredbe
2016/2031/EU, ki se objavijo na spletni strani UVHVVR.
Za škodljive organizme, ki izpolnjujejo merila za karantenski škodljivi organizem za Unijo, UVHVVR
v sodelovanju z izvajalci javnih pooblastil pripravo oceno tveganja za celotno ozemlje Republike
Slovenije. Nato predstojnik UVHVVR določi ukrepe v skladu s Prilogo II Uredbe 2016/2031/EU in jih
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3.1.6

Ukrepi za hitro odzivanje

Nekateri ukrepi se lahko izvedejo že v času, ko poteka uradna potrditev navzočnosti karantenskega
škodljivega organizma, in sicer lahko za preprečitev nevarnosti za zdravje rastlin pristojni inšpektor
odredi, lahko tudi z ustno odločbo, enega ali več naslednjih ukrepov: (i) začasno prepoved premikov
ali vnosov rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov, (ii) higienske ukrepe oziroma,
(iii) druge potrebne preventivne ukrepe.
Po uradni potrditvi identitete škodljivega organizma pristojni inšpektor odredi ukrepe za
izkoreninjenje ali obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Določi lahko ukrepe,
ki so določeni s predpisi Unije ali načrti izrednih ukrepov, ki jih mora najmanj za prednostne
karantenske škodljive organizme pripraviti UVHVVR. Te načrte je treba sprejeti v štirih letih od
datuma vzpostavitve seznama prednostnih škodljivih organizmov in so trenutno v pripravi. V njih
bodo določene vloge in odgovornosti organov, hierarhija odločanja; vloge drugih javnih organov,
pooblaščenih organov, laboratorijev in sosednjih držav, dostop do prostorov izvajalcev poslovnih
dejavnosti, drugih izvajalcev dejavnosti in fizičnih oseb, dostop do dodatnih virov (kadri, viri ...).
Podana bo ocena glede tveganja škodljivega organizma ter ukrepi za obvladovanje tveganja,
različni protokoli (vizualni pregledi, vzorčenja, laboratorijski testi) ter načini upodabljanja osebja.
Za izvajanje načrtov se tudi pripravijo simulacijske vaje38. Če ukrepi niso vnaprej določeni v teh
dokumentih, jih določi predstojnik UVHVVR po posvetu s strokovnjaki.
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Piškur, B., A. Kavčič, T. Hauptman, P. Smolnikar, N. Krajnc, M. Triplat. 2019. Karantenski škodljivi organizmi v slovenskih

gozdovih – ali smo pripravljeni? Gozdarski Vestnik 77 (10): 408-419. Dostopno na:
https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10465
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4 PREDLOG SISTEMA ZOHO ZA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE
Za vzpostavitev učinkovitega sistema ZOHO so potrebni naslednji koraki:
i.

zagotovitev ustreznega pravnega sistema

ii.

določitev osrednjega organa, ki koordinira delovanje vseh institucij, izvaja komunikacijske

iii.

določitev pooblaščenih institucij, ki izvajajo naloge na področju invazivnih tujerodnih vrst

naloge ter naloge poročanja
kot javno službo ali na podlagi javnih pooblastil
iv.

priprava (več)letnih programov spremljanja stanja invazivnih tujerodnih vrst

v.

zagotovitev ustreznega informacijskega sistema

vi.

določitev nalog inšpekcije

vii.

priprava načrtov za zgodnje obveščanje in hitro ukrepanje za posamezne vrste ali skupine
podobnih vrst
določitev načina izvajanja ukrepov za hitro odzivanje

viii.

zagotovitev financiranja delovanja institucij ter izvajanja ukrepov hitrega odzivanja

ix.

4.1 Institucionalna ureditev sistema ZOHO za invazivne tujerodne vrste
Naloge na področju ukrepanja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami za zdaj razpršeno izvajajo
različne organizacije, zaradi pomanjkljive zakonodaje pa delitev nalog ni jasno opredeljena. Nujno
je treba določiti osrednji organ, tako kot je na področju zdravja rastlin UVHVVR. Ta bo koordiniral
izvajanje nalog na področju ZOHO za invazivne tujerodne vrste in skrbel za čim hitrejši potek
aktivnosti od odkritja vrst do njihove odstranitve.
Trenutno vodi koordinacijske naloge Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave,
ki pa ima za te naloge omejene kadrovske vire. Naloge sektorja so sicer predvsem oblikovanje
sistema na področju ohranjanja narave ter skrb za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Ministrstvo mora torej odigrati ključno vlogo pri pripravi zakonodaje in
institucionalnih rešitev, izvedbene in koordinacijske naloge pa bi morala prevzeti kakšna druga
organizacija. Lahko so to pooblaščene institucije kot pri zagotavljanju zdravja rastlin ali
pogodbeniki. Opredeljen mora biti vir financiranja izvajanja teh del.
V procesu priprave te študije smo pregledali možnosti, katera institucija bi lahko prevzela osrednjo
koordinacijsko vlogo sistema ZOHO za invazivne tujerodne vrste. Pri tem je obstoječa kadrovska
zasedba institucij manj pomembna, saj trenutno nobena institucija ne zaposluje dovolj
velikega števila kadrov za opravljanje nalog sistema ZOHO in za te naloge tudi nima
zagotovljenih proračunskih sredstev.
Ker bi ustanovitev popolnoma nove institucije pomenila veliko dodatno finančno breme in
podvajanje osnovnih administrativnih nalog, smo namesto tega preverili možnosti, da bi
koordinacijsko vlogo prevzela ena od obstoječih institucij. Glede na trenutne vsebinske naloge
ocenjujemo, da bi to lahko bile:
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•

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki že koordinira sistem ZOHO na
področju zdravstvenega varstva rastlin,

•

Agencija RS za okolje, ki je organ v sestavi MOP in opravlja strokovne, analitične in upravne
naloge, delno tudi na področju varstva narave,

•

Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja
upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

•

Zavod RS za varstvo narave, ki kot javno službo opravlja naloge organizacije, pristojne za
ohranjanje narave.

Za vsako od teh treh institucij smo pretehtali prednosti in slabosti, ki so predstavljene v tabeli v
Prilogi 2.
Na podlagi te analize predlagamo, da se za osredji organ za sistem ZOHO za invazivne tujerodne
vrste imenuje Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Naloge se lahko določijo v
predpisu, ki bo urejal področje invazivnih tujerodnih vrst, ki ga pripravlja MOP in torej ne bodo
potrebni posegi v zakonodajo drugih ministrstev. Posebej opozarjamo, da je nujno agencijo
kadrovsko okrepiti z ustreznimi strokovnjaki, saj novih nalog zaradi oblice preostalih nalog
ni mogoče dodeliti obstoječim zaposlenim.

4.2 Zgodnje zaznavanje
Na področju zgodnjega zaznavanja smo v okviru projekta LIFE ARTEMIS izvedli več aktivnosti, ki
dajejo dobro osnovo za vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja. V okviru projekta je bila
izdelana spletna in mobilna aplikacija Invazivke (www.invazivke.si), ki je namenjena zbiranju
podatkov o tujerodnih vrstah. Aplikacija je razvita kot orodje za profesionalne uporabnike in
prostovoljce. Aplikacija Invazivke je povezana z aplikacijo Varstvo gozdov, ki jo Zavod za gozdove
Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije že več let uporabljata za namene poročevalske in
prognostično-diagnostične službe za gozdove. Podatke lahko neposredno v sistem Invazivke
posredujejo tudi uporabniki drugih strokovnih institucij in predstavniki zainteresirane javnosti.
V okviru projekta so bila uspešno izvedena usposabljanja različnih profesionalnih delavcev na
področju upravljanja z gozdovi (zaposleni ZGS, ZRSVN, upravljavcev zavarovanih območij) ter
prostovoljcev in lastnikov gozdov. Na dan 1. 8. 2020 je bilo v aplikaciji Invazivke aktiviranih 1229
uporabniških računov, 139 uporabnikov pa je vanjo vneslo več kot pet podatkov. Cilj projektne
skupine je, da se uporaba aplikacije Invazivke nadaljuje tudi po koncu projekta LIFE ARTEMIS, zato
partnerji projekta načrtujejo različne po-projektne aktivnosti za promocijo aplikacije.
Uporaba aplikacije Invazivke je zelo preprosta. Še posebej na mobilnem telefonu, kjer mora
uporabnik le vnesti vrsto in jo fotografirati, lokacija pa se samodejno prenese v sistem iz GPS
telefona. Fotografije so za večino uporabnikov obvezne, saj omogočajo preveritev pravilnosti
določitve, kar za zdaj opravljajo projektni partnerji. Uporabnik mora po vnosu podatkov le še
opraviti sinhronizacijo, s čimer podatke prenese v aplikacijo. Podatki so vidni javnosti, ko jih
izvedenci označijo za pravilne. V času projekta LIFE ARTEMIS se je sistem izkazal kot učinkovit. Prek
aplikacije so bile sporočene nekatere pomembne najdbe invazivnih tujerodnih vrst (kudzu, orjaški
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dežen), za katere so bili izvedeni tudi ukrepi hitrega odzivanja39. Aplikacija ni uporabna le za
zgodnje obveščanje, temveč jo lahko uporabljamo tudi za usmerjene popise tujerodnih vrst na
zaključenih območjih.

Slika 4. Shema uporabe aplikacije Invazivke.
V aplikacijo Invazivke so bili v času projekta LIFE ARTEMIS vključeni tudi podatki iz nekaterih drugih
virov (npr. podatki iz aplikacije Varstvo gozdov, podatki Javnega zavoda Triglavski narodni park,
podatki popisa dreves in invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana ter podatki iz nekaterih
preteklih projektov). Podatki iz aplikacije Invazivke se redno posredujejo tudi v dve nadnacionalni
spletni bazi: GBIF - Global Biodiversity Information Facility in EASIN - European Alien Species
Information Network.
Ključno vprašanje glede zgodnjega zaznavanja je, kako vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo omogočal
spremljanje pojava tujerodnih vrst. Za nekatere vrste bi lahko pripravili sistematične raziskave
prisotnosti tujerodnih vrst na verjetnih točkah vnosa, podobno kot je to že vzpostavljeno na
področju zdravja rastlin. Te aktivnosti bi lahko izvajale strokovne institucije na podlagi javnega
pooblastila. Glede na obstoječe naloge bi se lahko v zgodnje zaznavanje ob ustreznih dodatnih
kadrih in ustreznem dodatnem financiranju teh nalog vključili:
•

Nacionalni inštitut za biologijo Slovenije

•

Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

•

Gozdarski inštitut Slovenije

•

Zavod za gozdove Slovenije

•

Zavod RS za varstvo narave

•

Zavod za ribištvo Slovenije

•

na svojih območjih tudi upravljavci zavarovanih območij

Predvsem pri tujerodnih rastlinah pa je aktivno iskanje bistveno težje. Med invazivnimi tujerodnimi
vrstami je namreč veliko število okrasnih rastlin, mnoge so še danes v prosti prodaji, zato je zanje
nemogoče vnaprej predvideti, kje bi se lahko pojavile v naravi. Za te vrste je praktično nemogoče
vzpostaviti sistem aktivnega zaznavanja na vnaprej predvidenih točkah. Vsekakor bi bilo smiselno,
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da se na podlagi izkušenj iz preteklih let izdela seznam prednostnih invazivnih tujerodnih vrst, ki
naj vključuje tako invazivne tujerodne vrste, ki so regulirane na podlagi evropskih predpisov kot
tudi nekatere druge potencialno invazivne tujerodne vrste, za katere stroka oceni, da predstavljajo
veliko nevarnost za okolje in je hkrati zanje še mogoče ukrepati v smislu hitrega odzivanja. Ta
seznam bi lahko tvoril tudi osnovo za nacionalni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki ga lahko
država članica sprejme na podlagi 12. člena Uredbe (EU) 1143/2014. S seznamom prednostnih
tujerodnih vrst je treba seznaniti vse institucije, ki bodo izvajale naloge na področju invazivnih
tujerodnih vrst in te morajo biti obvezane k sporočanju najdb v sistem Invazivke.
Dodatne aktivnosti je smiselno načrtovati tudi za vključevanje laične javnosti v sporočanje najdb.
Na področju zdravja rastlin so izvajalci poslovnih dejavnosti ter tudi osebe, ki niso izvajalci
poslovnih dejavnosti, obvezane, da ob sumu na pojav ali pojavu karantenskih škodljivih
organizmov obvestijo izvajalce javnih pooblastil, pristojnega inšpektorja ali UVHVVR. Podobno
obveznost bi lahko vključili tudi v sistem ZOHO za tujerodne vrste. V času trajanja projekta LIFE
ARTEMIS se je večkrat izkazalo, da lahko javnost pomembno prispeva odkrivanju tujerodnih vrst. A
za njihovo vključevanje morajo javne institucije ali nevladne organizacije skrbeti s stalnimi
promocijskimi aktivnostmi in izobraževanji. Ustrezno usposabljanje za prepoznavanje tujerodnih
vrst bi lahko vključili tudi v izobraževanje (prostovoljnih) naravovarstvenih nadzornikov, članov
lovskih družin, strokovnih društev ipd.

4.3 Identifikacija tujerodnih vrst
Če se podatki sporočajo prek centralne aplikacije Invazivke, je mogoče velik del določitev vrst
opraviti prek fotografij. To izvajajo izvedenci, ki kot administratorji vsakodnevno spremljajo
sporočena opažanja. Za nadaljevanje dela izvedencev bo treba po zaključku projekta LIFE ARTEMIS
zagotoviti ustrezna finančna sredstva.
V primeru sporočenih prednostnih vrst je treba pred obveščanjem ARSO najdbo preveriti na
terenu, saj pri posredovanju podatkov prek spleta ne moremo izključiti lažne prijave (uporabnik
lahko poda fotografijo iz kakšne druge lokacije). Ko je najdba potrjena na terenu, pa izvedenec
posreduje sporočilo na standardiziranem obrazcu osrednjemu organu.
V času trajanja projekta LIFE ARTEMIS so kot izvedenci v sistemu aplikacije Invazivke delovali
strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda Symbiosis, ki so preverjali pravilnost
sporočenih opažanj. Za nadaljevanje dela izvedencev bo treba po koncu projekta zagotoviti
ustrezna finančna sredstva, saj tega dela ni mogoče opravljati v sklopu obstoječega rednega dela.
Če se bo uporaba sistema Invazivke razširila tudi na vodne organizme, bo treba mrežo izvedencev
ustrezno razširiti, npr. s strokovnjaki Zavoda za ribištvo Slovenije.
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4.4 Postopek obveščanja ob najdbi škodljivega organizma
Ko je najdba potrjena na terenu, izvedenec posreduje sporočilo na standardiziranem obrazcu
osrednjemu organu. Če gre za zgodnje odkritje vnosa ali navzočnosti invazivne tujerodne vrste,
ki zadeva Unijo, katere navzočnost na ozemlju ali delu ozemlja v Sloveniji še ni bila zaznana, ali pa
je bila ta vrsta že evidentirana kot odstranjena, ARSO o najdbi obvesti tudi MOP - Sektor za
ohranjanje narave, ki mora najdbo teh vrst priglasiti Evropski komisiji.

4.5 Ocena tveganja
Vodenje procesa ocene tveganja je naloga osrednje organizacije, ki lahko glede na potrebe v proces
priprave vključi tudi strokovnjake iz pooblaščenih institucij. Po vzoru delovanja na področju
zdravstvenega varstva rastlin je smiselno, da se za nove vrste, katerih vplivi niso dobro poznani, v
najkrajšem času izdela hitra ocena tveganja. Če je tveganje visoko, se lahko po previdnostnem
načelu že na podlagi te ocene odredijo ukrepi hitrega odzivanja, s katerimi se vsaj zameji širjenje
vrste. Nato se za vrsto izvede še celovita ocena tveganja.
Ocene tveganja se lahko objavijo na spletu, da so prosto dostopne izvedencem in drugim
uporabnikom. Periodično jih je treba posodabljati glede na nova znanstvena spoznanja in
informacije.

4.6 Ukrepi za hitro odzivanje
Če je iz ocene tveganja razvidno, da tujerodna vrsta predstavlja veliko nevarnost za okolje in
naravo, je treba v najkrajšem času sprejeti ukrepe za odstranitev vrste ali vsaj za preprečitev
njenega širjenja, načrt komuniciranja z javnostmi ter načrt nadzorovanja izvajanja ukrepov, če gre
za kompleksne in dolgotrajne ukrepe. Osrednja organizacija v primeru zahtevnejših ukrepanj
določi sestavo in delovanje koordinacijske skupine, sestavljene iz strokovnjakov pooblaščenih
organizacij in po potrebi drugih pomembnih deležnikov. Koordinacijska skupina določi ukrepe in
jih posreduje pristojni inšpekciji, ki odredi njihovo izvedbo. Zadolžena je za izdelavo in izvedbo
načrta komunikacije z deležniki ter opravi nadzor nad izvajanjem ukrepov. Glede ukrepov je treba
v strokovnem mnenju opredeliti tudi stopnjo nujnosti ukrepanja, ki jo naj bo podlaga za določitev
prioritet inšpekcije pri odrejanju ukrepov za obvladovanje tujerodne vrste. Smiselno je tudi, da se
v predpisih opredeli, da se lahko nujni in takojšnji ukrepi izvedejo tudi brez obveščanja lastnika.
V gozdovih izvedbo del po Zakonu o gozdovih določa in zagotavlja izvedbo ZGS, nadzor pa izvaja
gozdarska inšpekcija. Zakonodajo za območje gozdov bo treba uskladiti z zakonodajo s področja
varstva okolja oziroma točno določiti pristojnosti posameznih institucij in vire financiranja dodatnih
nalog.
Krizna skupina pri pripravi ukrepov tudi predlaga, kdo naj jih izvede. Če je tehnično izvedljivo in
varno, ukrepe izvede imetnik zemljišča, ki tudi sam nosi stroške izvedbe ukrepov. Če pa ukrepi
zahtevajo posebne tehnične pristope ali so tujerodne vrste zelo nevarne za zdravje ljudi ali
zajemajo večje območje v lasti več lastnikov, ki jih ni mogoče pravočasno obvestiti in zadolžiti za
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izvedbo del (npr. gozdne površine) lahko koordinacijska skupina za izvedbo ukrepov predlaga
ustrezno usposobljenega izvajalca. Osrednja organizacija zagotavlja potrebna denarna sredstva,
prostore, opremo in izvedbo administrativne pomoči.
Spremljanje stanja in ocena učinkovitosti ukrepov je naloga osrednje organizacije, če pa gre za
zahtevnejše preverjanje, lahko to nalogo prepusti ustrezno usposobljeni pooblaščeni organizaciji.
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Slika 5. Shema predloga institucionalne ureditve sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za invazivne tujerodne
vrste
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4.7 Finančna ocena stroškov delovanja sistema ZOHO z okoljske uredbe
Številne študije so pokazale, da je preprečevanje vnosa tujerodnih vrst in njihova odstranitev v
zgodnjih fazah širjenja veliko cenejše kot so stroški obvladovanja močno razširjenih tujerodnih vrst.
V Veliki Britaniji so na primer ekonomsko škodo zaradi japonskega dresnika leta 2017 ocenili na
200 milijonov funtov (oktobra 2020 to znaša 181 milijonov €), stroške zaradi škode, ki jo povzroča
siva veverica, pa na 17 milijonov funtov (oktobra 2020 to znaša 15,5 milijona €)40.
V Sloveniji celovitih podatkov o škodi ali stroških odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst nimamo.
V projektu LIFE ARTEMIS je bila izdelana ocena ekonomske škode ob napadu jesenovega krasnika
(Agrilus planipennis), ki je opredeljen kot karantenski škodljivi organizem. Izračuni so pokazali, da bi
ekonomska škoda ob neukrepanju v primeru nepravočasno odkritega pojava tega tujerodnega
hrošča izjemno velike. izjemno velike. Ob upoštevanju stroškov sečnje, spravila in izdelave
sekancev na kamionski cesti bi izguba ob prodaji znašala skoraj 50 milijonov evrov. Nasprotno bi
zgostitev mreže vzorčnih točk za zgodnje zaznavanje jesenovega krasnika na območju celotne
Slovenije, znašala 40.000 €/leto. 41
Okviren izračun je bil leta 2018 izdelan tudi za stroške obvladovanja orjaškega dežena (Heracleum
mantegazzianum), ki je pri nas še razmeroma redka invazivna tujerodna rastlina. Za to tujerodno
vrsto se pri nas od leta 2011 izvajajo ukrepi zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja. Vsa
sporočila o pojavljanju dežena se skrbno preverja in v primeru najdbe stečejo ukrepi za
odstranjevanje. Leta 2018 je bilo ocenjeno, da je bil strošek vseh aktivnosti od leta 2011–2018
17.500 € (to vključuje tudi ovrednoteno prostovoljsko delo).42 V primeru neukrepanja bi se orjaški
dežen neovirano širil, kar bi sčasoma povečalo stroške obvladovanja. V Nemčiji, ker je orjaški dežen
zelo razširjen, je bila leta 2016 podana ocena, da bi za izvedbo desetletnega programa za popolno
odstranitev te invazivne rastline potrebovali od 3,5 do 6,2 milijona evrov43. Če upoštevamo, da je
Slovenija približno 17 x manjša od Nemčije, bi stroški odstranjevanja le ene invazivne tujerodne
rastline - orjaškega dežena, če bi se ta razširil po večjem delu Slovenije, lahko znašali od 20.000 €
do 36.000 €/leto, za obdobje desetih let, kar je bistveno več kot stroški obvladovanja v začetnih
fazah.
Celotnih stroškov vzpostavitve sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja v Sloveniji za zdaj
še ni mogoče podati. Največji strošek predstavlja delo zaposlenih, ki bodo, ne glede na to, katera
institucija bo prevzela vlogo osrednjega organa, enaki. Nobena od obstoječih institucij namreč
trenutno nima kadrov, ki bi lahko prevzeli naloge sistema ZOHO v okviru obstoječega dela. Število
zaposlenih, potrebnih za izvajanje nalog, pa je zelo odvisno od nabora vrst, za katere se bodo
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Boissat, L. 2018. The hidden costs of invasive species. Geographical post, 9.4.2018. Dostopno na:

https://geographical.co.uk/uk/uk/item/2682-the-hidden-costs-of-invasive-species
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invazivne tujerodne vrste, izdelek projekta LIFE ARTEMIS, akcije C.2
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Rajmis, S., J. Thiele, R. Marggrag. 2016. A cost-benefit analysis of controlling giant hogweed (Heracleum mantegazzianum)

in Germany using a choice experiment approach. Neobiota 32: 19-41. Dostopno na:
https://neobiota.pensoft.net/article/8103/
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izvajale naloge sistema ZOHO. Države članice EU so skladno z uredbo EU 1143/2014 dolžne
vzpostaviti sistem ZOHO za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo EU. Oktobra 2020 ima ta status
66 tujerodnih vrst, od katerih je bila v Sloveniji že ugotovljena prisotnost 16 tujerodnih vrst. Vendar
pa so nekatere že zelo razširjene (npr. žlezava nedotika, Impatiens glandulifera; veliki pajesen,
Ailanthus altissima) in se zanje ne izvajajo več ukrepi zgodnjega obveščanja, mora pa država
vzpostaviti ukrepe za preprečitev njihovega nadaljnjega širjenja. Pričakujemo sicer lahko še pojav
nekaterih drugih invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU, že leta 2022 pa bodo verjetno na
seznam uvrščene še nekatere druge vrste. Če se bo Slovenija odločila za pripravo nacionalnega
seznama reguliranih vrst, bo treba določiti, katere so v dovolj zgodnjih fazah širjenja, da je izvedljivo
hitro ukrepanje. Vsekakor pa je treba institucionalne mehanizme vzpostaviti tako, da je mogoče
tudi ukrepanje v primeru pojava novih tujerodnih vrst, ki še niso regulirane, vendar bodo ocene
tveganje pokazale, da predstavljajo veliko grožnjo za biotsko raznovrstnost.
Za grobo oceno stroškov sistema ZOHO za invazivne tujerodne vrste, povzemamo rezultate analize
stroškov delovanja sistema ZOHO, ki so bili zbrani leta 2010 v obsežnejši študiji za vzpostavitev
mehanizmov obvladovanja tujerodnih vrst v Evropski uniji. Informacije je posredovalo 10 držav
članic Evropske unije. Podali so stroške dela zaposlenih, vključno z režijskimi stroški, opremo,
stroški vzdrževanja in posodabljanja podatkov popisov, koordinacije in zbiranja podatkov
monitoringa in zunanjih storitev (vendar brez stroškov za izvedbo ocen tveganja ter terenskega
dela v zvezi z monitoringom). To so okvirni stroški, potrebni za vzpostavitev tehnične strukture
sistema ZOHO, z osrednjo nalogo koordiniranja aktivnosti in posredovanja informacij med
ključnimi institucijami in deležniki. Poudariti je treba, da so bile ocene izdelane pred desetimi leti
(podajamo izvorne podatke, brez inflacije), ter da izvirajo iz obdobja pred začetkom veljavnosti
evropske uredbe 1143/2014, ko so bili sistemi ZOHO v zgodnjih fazah vzpostavljanja. Med državami
je veliko razlik v oceni stroškov, kar je posledica različnih velikosti držav, različnih stopenj razvitosti
sistemov ZOHO, delno pa tudi razlik v stroških dela.
Povprečni stroški leta 2010 delujočih sistemov ZOHO so bili ocenjeni na 122.885 €(leto (min.
2.500 €/leto, maks. 625.000 €/leto). V analizi pa so zbrali tudi ocene pričakovanih stroškov za razvoj
osnovnega in celovitega sistema ZOHO. Tudi tu so razlike med državami zelo velike. Končni stroški
osnovnega sistema ZOHO na državo članico pa bi lahko znašali tudi do 450.000 €/leto (min. 6.000
€/leto, maks. 2.410.000 €/leto), za razvoj celovitega sistema pa 1.350.125 €/leto (min. 25.500 €/leto,
maks. 9.500.000 €/leto).44 Ker je Slovenija ena manjših evropskih držav, predvidevamo, da bi bili
stroški nižji od tega povprečja.
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Tabela 1. Že prisotnih stroški delovanja sistema ZOHO v desetih državah EU ter ocena stroškov delovanja
osnovnega in celovitega sistema ZOHO.
Država

AT

DK

FI

IRL

LVA

LT

NL

ESP

SWE

UK

Povprečje

17.000

36.552

2.500

2.500

625.000

33.000

329.800

170.000

122.885

28.486

2.500

12.500

ni

ni

ni

ni

25.997

podatka

podatka

podatka

podatka

ni

14.000

2.410.000

ni

Že prisotni stroški ZOHO
€/leto

5.000

7.500

Ocena stroškov za zbiranje informacij
€/leto

55.000

7.500

50.000

Ocena stroškov za razvoj osnovnega nacionalnega sistema o ITV
€/leto

112.000

100.000

ni

ni

podatka

podatka

6.000

30.000

podatka

445.333

podatka

Ocena stroškov za razvoj celovitega nacionalnega sistema o ITV
€/leto

240.000

200.000

500.000

110.500

25.500

55.000

ni

ni

podatka

podatka

9.500.000

170.000

1.350.125

Oznake držav: AT: Avstrija, DK: Danska, FI: Finska, IRL: Irska, LVA: Latvija, LT: Litva, NL: Nizozemska, ESP: Španija, SWE: Švedska, UK: Velika
Britanija.
Vir: povzeto in prirejeno po: Shine, C., Kettunen, M., Genovesi, P., Essl, F., Gollasch, S., Rabitsch, W., Scalera, R., Starfinger, U. and ten Brink,
P. 2010. Assessment to support continued development of the EU Strategy to combat invasive alien species. Final Report for the European
Commission. Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels, Belgium.
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5 PRILOGE
Priloga 1. Pregled invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo po uredbi EU 1143/2014
Tabela 1. Vodne rastline, ki so uvrščene na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo in zanje veljajo
določila Uredbe EU 1143/2014
Znanstveno ime

Datum začetka

Prisotnost v naravi

vrste

veljavnosti

v Sloveniji

aligatorska alternatera

Alternanthera philoxeroides

2. avgust 2017

zelena kabomba

Cabomba caroliniana

3. avgust 2016

vodna hijacinta

Eichhornia crassipes

3. avgust 2016

vzhodna račja zel

Elodea nuttallii

2. avgust 2017

ozkolistni gimnokoronis

Gymnocoronis spilanthoides

15. avgust 2019

plavajoči popnjak

Hydrocotyle ranunculoides

3. avgust 2016

kodrasta vodna zel

Lagarosiphon major

3. avgust 2016

velikocvetna ludvigija

Ludwigia grandiflora

3. avgust 2016

plazeča ludvigija

Ludwigia peploides

3. avgust 2016

brazilski rmanec

Myriophyllum aquaticum

3. avgust 2016

raznolistni rmanec

Myriophyllum heterophyllum

2. avgust 2017

veliki plavček

Salvinia molesta (Salvinia adnata)

15. avgust 2019

Slovensko ime vrste



Tabela 2. Kopenske rastline, ki so uvrščene na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo in zanje
veljajo določila Uredbe EU 1143/2014
Znanstveno ime

Datum začetka

Prisotnost v naravi

vrste

veljavnosti

v Sloveniji

vrbolistna akacija

Acacia saligna (Acacia cyanophylla)

15. avgust 2019

veliki pajesen

Ailanthus altissima

15. avgust 2019

viržinski kršin

Andropogon virginicus

15. avgust 2019

sirska svilnica

Asclepias syriaca

2. avgust 2017

vzhodni bakaris

Baccharis halimifolia

3. avgust 2016

velika korinda

Cardiospermum grandiflorum

15. avgust 2019

andska pampaška trava

Cortaderia jubata

15. avgust 2019

trajna guboplevka

Ehrharta calycina

15. avgust 2019

čilenska gunera

Gunnera tinctoria

2. avgust 2017

orjaški dežen

Heracleum mantegazzianum

2. avgust 2017

perzijski dežen

Heracleum persicum

3. avgust 2016

sosnowskyev dežen

Heracleum sosnowskyi

3. avgust 2016

enoletni hmelj

Humulus scandens

15. avgust 2019

žlezava netodika

Impatiens glandulifera

2. avgust 2017

Slovensko ime vrste
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?


Znanstveno ime

Datum začetka

Prisotnost v naravi

vrste

veljavnosti

v Sloveniji

kitajska grmasta detelja

Lespedeza cuneata (Lespedeza juncea
var. sericea)

15. avgust 2019

japonska vzpenjava praprot

Lygodium japonicum

15. avgust 2019

ameriški lizihiton

Lysichiton americanus

3. avgust 2016

pletarska hoduljevka

Microstegium vimineum

2. avgust 2017

ameriški ščetinasti vratič

Parthenium hysterophorus

3. avgust 2016

ščetinasta perjanka

Pennisetum setaceum

2. avgust 2017

plezajoča dresen

Persicaria perfoliata

3. avgust 2016

mehiški meskit

Prosopis juliflora

15. avgust 2019

kudzu

Pueraria lobata var. montana

3. avgust 2016

kitajski lojevec

Triadica sebifera (Sapium sebiferum)

15. avgust 2019

Slovensko ime vrste





Tabela 3. Vodne in obvodne živali, ki so uvrščene na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo in
zanje veljajo določila Uredbe EU 1143/2014
Znanstveno ime

Datum začetka

Prisotnost v

vrste

veljavnosti

Sloveniji

kitajska volnoklešča
rakovica

Eriocheir sinensis

3. avgust 2016

sončni ostriž

Lepomis gibbosus

15. avgust 2019

volovska žaba

Lithobates catesbeianus

3. avgust 2016

nutrija

Myocastor coypus

3. avgust 2016

pižmovka

Ondatra zibethicus

2. avgust 2017

trnavec

Orconectes limosus

3. avgust 2016

bradavičasti trnavec

Orconectes virilis

3. avgust 2016

belolična trdorepka

Oxyura jamaicensis

3. avgust 2016

signalni rak

Pacifastacus leniusculus

3. avgust 2016

kitajska sladkovodna
dremavka

Percottus glenii

3. avgust 2016

progasti morski som

Plotosus lineatus

15. avgust 2019

močvirski škarjar

Procambarus clarkii

3. avgust 2016

marmornati škarjar

Procambarus fallax f. virginalis

3. avgust 2016

psevdorazbora

Pseudorasbora parva

3. avgust 2016

okrasna gizdavka

Trachemys scripta

3. avgust 2016

Slovensko ime vrste


 izkoreninjena?










Tabela 4. Kopenske živali, ki so uvrščene na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo in zanje veljajo
določila Uredbe EU 1143/2014
Znanstveno ime

Datum začetka

vrste

veljavnosti

žalostna majna

Acridotheres tristis

15. avgust 2019

nilska gos

Alopochen aegyptiacus

2. avgust 2017

-

Arthurdendyus triangulates

15. avgust 2019

Slovensko ime vrste

Prisotnost v Sloveniji
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pallasova veverica lepotka

Callosciurus erythraeus

3. avgust 2016

domača vrana

Corvus splendens

3. avgust 2016

mali azijski mugo

Herpestes javanicus

3. avgust 2016

muntjak

Muntiacus reevesi

3. avgust 2016

južnoameriški koati

Nasua nasua

3. avgust 2016

rakunasti pes

Nyctereutes procyonoides

2. februar 2019

rakun

Procyon lotor

3. avgust 2016

siva veverica

Sciurus carolinensis

3. avgust 2016

lisičja veverica

Sciurus niger

3. avgust 2016

sibirski burunduk

Tamias sibiricus

3. avgust 2016

sveti ibis

Threskiornis aethiopicus

3. avgust 2016

azijski sršen

Vespa velutina nigrithorax

3. avgust 2016
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Priloga 2. Analiza prednosti in slabosti različnih institucij za prevzem nalog ZOHO za invazivne
tujerodne vrste
Tabela 1. Prednosti in slabosti koordinacije sistema ZOHO za invazivne tujerodne vrste na treh obstoječih
institucijah.
Možnost

Prednosti

Naloge



Slabosti

Princip sistema ZOHO za škodljive organizme

osrednjega

in invazivne tujerodne vrste je enak in procesi

organa prevzame

na UVHVVR so že utečeni.

Uprava RS za

Za škodljive organizme so različni predpisi na



Mandat UVHVVR bi bilo treba razširiti, kar bi

ravni EU in nacionalni ravni.

UVHVVR ima že vzpostavljeno sodelovanje z



varno hrano,

nekaterimi organizacijami, ki bi lahko

veterinarstvo in

opravljale strokovne naloge.

varstvo rastlin





pomenilo spreminjanje nacionalne uredbe,
ki je bila sprejeta konec lanskega leta.


Škodljivi organizmi lahko povzročajo škodo

okrilje MKGP, področje invazivnih tujerodnih

tudi domorodnim vrstam. Tudi nova Uredba

vrst pa pod MOP. UVHVVR je organ v sestavi

(EU) 2016/2031poudarja, da je ukrepanje

MKGP.

zoper škodljive organizme pomembno tudi



zaradi varstva biotske raznovrstnosti.
Naloge
koordinacije
prevzame
Agencija RS za
okolje

•

Predlogu predstavniki MKGP in MOP
nasprotujejo.



ARSO že opravlja nekatere upravne naloge na

Sistem ZOHO je za ARSO novost in primerljivi
postopki v tej organizaciji še niso

področju tujerodnih vrst .
45

•

Področje škodljivih organizmov sodi pod

vzpostavljeni.

ARSO je organ v sestavi MOP, ki je zadolženo
za izvajanje Uredbe (EU) 1143/2014.

•

ARSO ima že vzpostavljeno sodelovanje z več
organizacijami s področja varstva narave, ki bi
lahko sodelovale v sistemu ZOHO.

•

ARSO že delno vodi in bo prevzel
koordinacijsko vlogo informacijskega sistema
biotske raznovrstnosti.

•

Ni potrebno spreminjanje obstoječih
predpisov, temveč se naloge le podeli z novim
predpisom, ki bo urejal področje invazivnih
tujerodnih vrst.

Naloge
koordinacije
prevzame
Uprava RS za
zaščito in
reševanje





Načela sistema ZOHO so zelo podobni



Mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev se

obstoječim nalogam preprečevanja,

izvrši le takrat, ko je obseg škode tako velik, da

odkrivanja, spremljanja ter preučevanje

je za nadzor in obvladovanje potrebno

nevarnosti naravnih in drugih nesreč.

uporabiti posebne ukrepe. Pri tujerodnih

Mandat Zakona o varstvu pred naravnimi in

vrstah gre lahko le za posamezne primerke, ki,

drugimi nesrečami je načeloma dovolj širok,

dokler so maloštevilne, še ne povzročajo večje

saj pokriva varstvo ljudi, živali, premoženja,
kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi

škode.


in drugimi nesrečami.

Uprava je organ v sestavi Ministrstva za
obrambo, tujerodne vrste pa sodijo pod okrilje
MOP.



Glede na epidemijo koronavirusa, bodo
verjetno delo uprave prednostno usmerjeno v
obvladovanje epidemije.

45

ARSO vodi register javnih pooblastil izvajalcev presoj tveganja za naravo, presoja tveganje doselitve in

naselitve tujerodnih vrst za naravo in na podlagi ugotovitev izda ali zavrne izdajo dovoljenja za naselitev ali
doselitev tujerodnih vrst, odloča o izdaji dovoljenja za gojitev živali domorodnih in tujerodnih prosto živečih
vrst.
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Možnost
Naloge
koordinacije
prevzame Zavod
RS za varstvo
narave

Prednosti


Organizacijska oblika z eno osrednjo in več

Slabosti


območnimi enotami.

ZRSVN ni organ v sestavi ministrstva, torej ne
more neposredno odrejati ukrepov drugim
institucijam, še posebej ne tistim, ki sodijo
pod druga ministrstva. Odrejanje ukrepov bi
še vedno moralo potekati prek ministrstev,
zato bi lahko prihajalo do zakasnitve pri
odrejanju ukrepov. Poleg tega bi se še vedno
morali s posameznimi konkretnimi primeru
ukvarjati tudi zaposleni na ministrstvu.



V trenutni kadrovski sestavi tudi ZRSVN pe
nima dovolj kadrov z ustreznimi znanji, da bi
lahko pokrivali naloge sistema ZOHO.
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Priloga 3./Annex 3. A translated diagram showing the proposed framework for early detection
and rapid response for alien species in Slovenia
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