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SUMMARY
Early warning and rapid response (EWRR) is beside prevention the most effective means of
controlling invasive species. The EWRR framework determines institutions' roles and mandates,
aiming at finding, identifying and systematically eradicating or controlling invasive species to
prevent their further spread.
In the LIFE ARTEMIS project, we developed a proposal of the EWRR framework for invasive alien
species which pose a threat to biodiversity. Besides the overall framework, which is presented in a
separate document, we also prepared examples of rapid response plans for five alien species.
These documents provide a more detailed course of action in the case of a finding of an invasive
alien species.
In this rapid response plan, we provide a plan of actions in the case of a finding of Giant Hogweed
(Heracleum mantegazzianum). This is a large umbelliferous plant, native to Asia. Besides posing a
threat to biodiversity, it is also dangerous for human health due to its toxic sap. The species is a
common invasive plant in many European countries. Since 2017, it is also listed as an invasive alien
species of Union concern and falls under the EU Regulation 1143/2014 on the prevention and
management of the introduction and spread of invasive alien species.
In Slovenia, Giant Hogweed is still a relatively rare invasive plant, but there are a few new
observations almost every year. Since 2015, it is systematically eradicated whenever it is found.
With this proposed rapid response plan, we provide a more detailed plan on which institutions
should respond and the steps that should be taken to initiate eradication activities.
Giant Hogweed's finding could be reported to the »Invazivke« app or directly to any of the
institutions, involved in the invasive alien species management. We encourage the observation to
be entered to the »Invazivke« information system, where it can be easily verified. Verification is first
carried out based on a photograph, and then, as soon as possible, also in the field. If the
identification is confirmed, the verifier informs the Slovenian Environment Agency, for which we
propose to take over the role of central authority. The Slovenian Environment Agency is then calling
the first tactical meeting, where it is decided who will perform the first detailed survey of the site
and prepare a draft eradication plan. These tasks should be carried out by the Institute of the
Republic of Slovenia for Nature Conservation unless the finding is in a managed protected area. In
that case, these tasks are carried out by the management authority of a protected area. After the
first tactical meeting, the landowners, local communities and the general public should be
informed about the finding.
At the second tactical meeting, a clear plan should be made regarding eradication. As Giant
Hogweed can be dangerous to human health if mishandled, we propose that the eradication is not
carried out by landowners but by a skilled team. Eradication actions and/or monitoring of the site
should be maintained for at least ten years after the last plants have set seeds.
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1. UVOD
Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) je velika kobulnica, ki izvira iz Kavkaza 1. V Evropo so ga
prinesli kot okrasno rastlino in ga gojili v botaničnih in na nekaterih zasebnih vrtovih, od koder se
je razširil v naravno okolje. Orjaški dežen je invazivna tujerodna rastlina, ki lahko tvori goste sestoje,
veliki listi pa preprečujejo dostop svetlobe v spodnje plasti vegetacije, zato se v sestojih orjaškega
dežena močno zmanjša število domorodnih vrst. Orjaški dežen je nevaren tudi za ljudi. Rastlinski
sok, tako kot sok mnogih drugih kobulnic, vsebuje furanokumarine. Če te snovi pridejo v stik s kožo,
ta postane preobčutljiva na sonce, zato pride do hudih opeklin že po krajši izpostavljenosti soncu 2.
Razvijejo se boleči mehurji, katerih celjenje traja več mesecev.
V nekaterih državah zahodne, severne in srednje Evrope je orjaški dežen zelo razširjen ter povzroča
veliko okoljsko in gospodarsko škodo. Julija 2017 je bil uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih
vrst, ki zadevajo Unijo 3. Skladno z Uredbo EU 1143/2014 4 zanj veljajo najstrožji ukrepi za
preprečitev vnosa in širjenja. Invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, je prepovedano: vnašati
v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali
jih izpustiti v okolje. Države članice EU morajo skladno s 14. členom Uredbe (EU) 1143/2014 za
invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, vzpostaviti sistem nadzora, oziroma jih vključiti v že
obstoječi sistem. V primeru zgodnjega odkritja invazivne tujerodne vrste, ki zadeva Unijo, mora
država članica o tem brez odlašanja obvestiti Evropsko komisijo in najkasneje v treh mesecih po
priglasitvi pričeti z izvedbo ukrepov za trajno odstranitev tujerodne vrste iz narave. Če trajna
odstranitev ni več mogoča, mora država članica izvajati trajne ukrepe za preprečitev širjenja
tujerodne vrste.
Namen načrta za hitro odzivanje ob pojavljanju in najdbi orjaškega dežena je zagotoviti čim hitrejše
in učinkovito ukrepanje ob odkritju te potencialno invazivne tujerodne rastline. Predlog načrta sledi
shemi sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (sistem ZOHO), ki je bil zasnovan v okviru
projekta LIFE ARTEMIS 5. V tem predlogu je opredeljen način dela od potrditve najdbe do končne
odstranitve orjaškega dežena (shema v Prilogi 1). Načrt opredeljuje tudi način sodelovanja med
posameznimi institucijami ter načine obveščanja javnosti, pristojnih organov Evropske komisije in
drugih držav članic.
Načrt hitrega odzivanja za orjaški dežen je izdelan za celotno območje Republike Slovenije.
Nacionalni podzakonski akt, ki bo podrobneje urejal področje ravnanja s tujerodnimi vrstami, do
zaključka tega dokumenta še ni bil sprejet, zato je načrt pripravljen kot predlog, ki bo v pomoč
uradnim institucijam pri dokončni zakonski in institucionalni ureditvi področja hitrega odzivanja na
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distribution of large Heracleum species in Europe. In: Pyšek P, Cock MJW, Nentwig W, Ravn HP (eds), Ecology and
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gradivo Zavoda RS za varstvo narave.
3

Izvedbena uredba Komisije (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 z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=SL
4

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

vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
5

Kus Veenvliet, J., D. Jurc, M. de Groot, B. Piškur, M. Kolšek. 2020. Predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
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5

tujerodne vrste. Po sprejetju nacionalnih predpisov bodo projektni partnerji v okviru po-projektnih
aktivnosti projekta LIFE ARTEMIS načrt za hitro odzivanje posodobili in ga uskladili z novimi
zakonskimi podlagami.
Med tujerodne vrste, ki zadevajo Evropsko unijo, sta poleg orjaškega dežena uvrščena tudi perzijski
dežen (Heracleum persicum) in sosnowskijev dežen (Heracleum sosnowskyi). Ti dve vrsti za zdaj v
Sloveniji še nista bili zabeleženi. V primeru najdbe se lahko postopa po tem protokolu za hitro
odzivanje, saj gre za ozko sorodne vrste in je tudi način ukrepanja enak.

2. SPLOŠNI PODATKI O VRSTI
2.1 Kratek opis orjaškega dežena
Orjaški dežen je zelo velika zelnata rastlina, ki v obdobju cvetenja preseže višino 2 metrov. V
Sloveniji za zdaj še nismo opazili rastlin, višjih od 3 metrov, na severu Evrope pa lahko zrastejo tudi
do 5 metrov. Listi so tudi več kot 1 meter dolgi, globoko dlanasto deljeni na 3 ali 5 pernato deljenih
rogljev in imajo izrazito drobno nazobčan rob. Steblo ima premer 2−5 cm, po njem so gosto
posejane toge dlačice in drobne škrlatne pikice, ki se v spodnjem delu stebla zlivajo v večje škrlatne
lise. Orjaški dežen je trajnica z gomoljasto odebeljeno koreniko, ki lahko sega do 60 cm globoko v
tla. Nadzemni deli jeseni odmrejo, spomladi pa iz korenike poženejo novi poganjki. Običajno v prvih
treh do petih letih odženejo le listi v rozeti, v naslednjem obdobju rastlina praviloma zacveti in po
cvetenju odmre. Orjaški dežen cveti od začetka junija do konca julija, če rastlino kosimo in ponovno
odžene, pa lahko zacveti tudi kasneje. Cvetovi so združeni v bela kobulasta socvetja na vrhu stebla.
Socvetja (kobuli) lahko v premeru merijo tudi do 100 cm. Od julija do avgusta na vsaki rastlini dozori
okoli 20.000 semen (izjemoma tudi do 100.000).
Podrobni znaki za prepoznavanje orjaškega dežena in ločevanje od drugih podobnih vrst so opisani
v Priročniku za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih 6 ter na spletni strani www.tujerodnevrste.info 7.
Orjaški dežen se ne razmnožuje vegetativno, temveč izključno s semeni. Semena so dolgoživa, v
naravi kaljiva tudi najmanj 7 let 8. Ker so cvetovi dvospolni, lahko poteče tudi samooprašitev. Že ena
sama rastlina lahko torej oblikuje novo populacijo. Za uspešno kalitev morajo biti semena
izpostavljena nizkim temperaturam (zima). Orjaški dežen dobro uspeva na vlažnih rastiščih. Na
brežinah rek lahko plodove prenaša vodni tok. Na krajše razdalje (4–10 m) plodove raznaša tudi
veter. Semena lahko prenaša tudi človek s premeščanjem tal ali posušenih rastlin s plodovi na nova
območja, zato je pomembno, da se na vseh žariščih preprečita premeščanje in odvažanje tal.
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Kus Veenvliet, J., P. Veenvliet, M. de Groot & L. Kutnar, 2019. Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v

gozdovih, druga dopolnjena izdaja. Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana. Dostopno na:
https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2019/11/LIFEARTEMIS_terenski_prirocnik_druga_dopolnjena_izdaja.pdf
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Orjaški dežen (Heracleum mantegazianum). Dostopno na: https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/orjaski-dezen/
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Moravcová, L., P, Pyšek, L. Krinke, J. Müllerová, Irena Perglová & J. Pergl, 2018. Long-term survival in soil of seed of the

invasive herbaceous plant Heracleum mantegazzianum. Preslia 90: 225–234, 2018
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2.2 Vplivi orjaškega dežena
Orjaški dežen lahko v ugodnih pogojih oblikuje velike sestoje in izrinja domorodne rastlinske vrste.
Ker ima zelo ima zelo velike liste so v gostih sestojih spodnje plasti močno zasenčene in domorodne
vrste v njegovi senci težko uspevajo. Ker kali zgodaj spomladi (listi začnejo izraščati v aprilu), so
njegovi listi že veliki, preden vzklijejo domorodne vrste, kar mu omogoča hitro širjenje. Raziskave v
srednji Evropi so pokazale, da se na območjih, kjer se pojavi orjaški dežen, vrstna pestrost in
gostota domorodnih rastlin zmanjšata za 50–60 %. Vplivi na biotsko raznovrstnost so manjši, kadar
se vrsta pojavlja v urbanih okoljih, bistveno večji pa ob rekah, kjer lahko popolnoma nadomesti
domorodne rastlinske vrste obrečnih habitatov 9.
Orjaški dežen ima tudi negativne vplive na zdravje ljudi. Kot pri številnih drugih kobulnicah,
rastlinski sok orjaškega dežena vsebuje fototoksične snovi furanokumarine (psoralene). Ko je koža
izpostavljena soncu, te snovi povzročijo burno alergijsko reakcijo (fitofotodermatitis). Psoraleni so
prisotni v vseh delih rastline, so dobro topni v maščobah in lahko prodrejo v kožo. Pri aktivaciji
psoralenov z ultravijolično (UV) A svetlobo pride do fototoksične reakcije in posledično
fitofotodermatitisa. Reakcija se zgodi v približno 15 minutah in doseže vrhunec v 30 minutah do
2 urah po izpostavljenosti rastlinskemu soku. Aktivirani psoraleni se vežejo na ribonukleinsko
kislino (RNK) in jedrno deoksiribonukleinsko kislino (DNK) ter na ta način povzročijo oksidativni
stres. Poškodba kože (fitofotodermatitis) je podobna sončnim opeklinam. Reakcija kože je hujša
pri višji temperaturi zraka in večji vlažnosti (znoj ali rosa). Rdečina kože in boleči mehurji trajajo do
48 ur. Hiperpigmentacija kože in brazgotine po navadi izzvenijo v nekaj tednih, lahko pa trajajo tudi
več mesecev ali celo let. Če rastlinski sok zaide v oči, lahko povzroči hude poškodbe. Dejavniki, ki
vplivajo na klinično sliko, so čas izpostavljenosti, meteorološke razmere (sončna svetloba, vlažnost,
temperatura), koncentracija psoralenov v rastlinskem soku in občutljivost izpostavljene osebe 10.
Nevaren rastlinski sok lahko zaide na našo kožo takoj, ko se rastline dotaknemo, še posebej, če
prelomimo steblo ali liste. Zato se rastline nikoli ne dotikamo z golimi rokami!

2.3 Stanje v Sloveniji in Evropi
Orjaški dežen je invazivna tujerodna vrsta v številnih državah Evropske unije: v Avstriji, Belgiji, na
Hrvaškem, Češkem, Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, Irskem, v
Italiji, Latviji, Luksemburgu, na Poljskem, Nizozemskem, Slovaškem, v Sloveniji, Švedskem in v Veliki
Britaniji 11. Zelo pogost je na Češkem, Slovaškem, Danskem, Švedskem, v Franciji, Nemčiji, Švici 12 ter
na Nizozemskem 13.
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CABI Invasive Species Compendium: Heracleum mantegazzianum. Dostopno na:
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Perharič L., 2016. Invazivne tujerodne rastlinske vrste – tveganje za zdravje pri stiku z orjaškim deženom

(Heracleum sp.). V: eNBOZ, julij – avgust 2016, str. 16-19. Dostopno na:
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_julij-avgust_2016.pdf [21.11.2019]
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Sundseth, K. 2017. Invasive Alien Species of Union concern. Dostopno na:
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EPPO Global Database. Dostopno na: https://gd.eppo.int/taxon/HERMZ/distribution
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FLORON Verspreidingsatlas Vaatplanten. Dostopno na: https://www.verspreidingsatlas.nl/0606
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Orjaški dežen je po do zdaj znanih podatkih v Sloveniji redka invazivna rastlina. Do leta 2016 je bil
zabeležen na 26 lokacijah. Konec leta 2019 so orjaški dežen še vedno gojili tudi v treh botaničnih
vrtovih (Botanični vrt v Ljubljani, Botanični vrt Tal 2000, Botanični vrt Maribor). Od vzpostavitve
informacijskega sistema Invazivke leta 2017 14 je bilo do oktobra 2019 v podatkovno zbirko
vnesenih sedem opažanj orjaškega dežena. Od teh so štiri opažanja iz že znanih lokacij. Leta 2019
so bile sporočene še tri nove najdbe orjaškega dežena, od katerih so izvedenci potrdili pravilnost
določitve na dveh lokacijah, pri eni pa je šlo za napačno določitev in najdba ni bila potrjena. Na v
letu 2019 odkritih lokacijah (na Ptujski Gori ter ob reki Muri, jugozahodno od Bakovcev), je skladno
z osnutkom tega načrta hitrega odzivanja takoj steklo preverjanje na terenu, odstranitev pa je
izvedla ekipa Zavoda RS za varstvo narave 15. Leta 2020 je bila odkrita še ena večja lokacija na
obrobju Ljubljanskega barja, kjer so se aktivnosti za izkoreninjenje začele v 14 dneh po sporočeni
najdbi 16.
Aktivnosti za izkoreninjenje orjaškega dežena so se na nekaterih lokacijah začele že leta 2011. Leta
2015 se je po obsežnem poročanju medijev v sporočanje lokacij aktivno vključila tudi javnost.
Čeprav so bile številne sporočene najdbe nepravilne (večinoma so se nanašale na domorodni
navadni dežen (Heracleum sphondylium), pa je bil orjaški dežen v tistem letu odkrit na šestih novih
lokacijah 17. Na večini teh lokacij so uspevale le posamezne rastline, ki so bile kmalu po odkritju
odstranjene. Od leta 2016 Zavod RS za varstvo narave enkrat leto opravi pregled stanja na vseh
znanih lokacijah in o tem poroča Ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2020 so potekale aktivnosti
za izkoreninjenje na petih lokacijah (Slika 1).

14

www.invazivke.si

15

Dolenc, A., A. Papež Kristanc, K. Frilc. 2020. ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST. Poročilo o akcijah

odstranjevanja izvedenih v letu 2019, financiranih iz Podnebnega sklada. Zavod RS za varstvo narave. Dostopno na:
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2020/08/Odstranjevanje-ITV-2019_Skupnoporo%C4%8Dilo_APKAD_kon%C4%8Dno.pdf
16

Kus Veenvliet, J. 2020 Odstranjevanje orjaškega dežena na lokaciji Hauptmance - končno poročilo za leto

2020. Izvajalec: Zavod Symbiosis, so.p., Naročnik: Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
17 Veenvliet,

J., P. Veenvlie t, N. Jogan, 2016. Detecting the Invasive Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum)

through Media Alerts. In: Jelaska, S. (ed). 2nd Croatian Symposium on Invasive Species with International
Participation, 21-22. XI, Zagreb.
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Legenda:
orjaški dežen še prisoten, izvajajo se ukrepi
za izkoreninjenje
orjaški dežen prisoten, gojen v botaničnih
vrtovih
orjaški dežen verjetno izkoreninjen, poteka
spremljanje stanja



orjaški dežen dokončno izkoreninjen

Slika 1. Lokacije orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v Sloveniji (stanje september 2020)
(Risba: Paul Veenvliet).

3. ZGODNJE OBVEŠČANJE
Iz do zdaj znanih lokacij sklepamo, da lahko orjaški dežen uspeva v vseh delih Slovenije. Rastlina
sicer tudi pred prepovedjo prodaje ni bila pogosto na prodaj v Sloveniji, vendar pa iz pogovorov z
lastniki zemljišč vemo, da so ljudje semena pogosto dobili od drugih gojiteljev. Zato lahko
pojavljanje orjaškega dežena še vedno pričakujemo kjer koli v Sloveniji. Na nekaterih nahajališčih
se je orjaški dežen pojavil na kupih prinesene zemljine, katerega izvora ni bilo mogoče ugotoviti.
Zato je verjetno, da se vrsta pojavlja tudi na drugih, za zdaj še neodkritih območjih.
V okviru projekta LIFE ARTEMIS je bil vzpostavljen informacijski sistem Invazivke, v katerega lahko
vsak registriran uporabnik prek mobilne ali spletne aplikacije sporoča podatke o pojavljanju
invazivnih tujerodnih vrst. Sistem Invazivke je bil razvit prav za namene zgodnjega obveščanja, zato
so v izbirne sezname vključene predvsem tiste tujerodne vrste, ki so bile uvrščene na opozorilni
seznam tujerodnih vrst v Sloveniji 18 in se za zdaj pri nas še ne pojavljajo ali pa so njihove populacije
maloštevilne. V aplikacijo je vključen tudi orjaški dežen, prav tako tudi sorodni vrsti perzijski in
sosnowskijev dežen.
Najpreprostejša pot za posredovanje podatkov je vnos v aplikacijo Invazivke. V času projekta LIFE
ARTEMIS sporočene podatke na podlagi fotografij redno pregledujejo izvedenci Gozdarskega
inštituta Slovenije in Zavoda Symbiosis. Ko je v sistem sporočen podatek o najdbi orjaškega dežena,
pravilnost potrdi eden od izvedencev. Če iz fotografij ni mogoče izvesti preverjanja, lahko prosi
osebo, ki je sporočila najdbo, za dodatne fotografije ali opravi preverjanje na terenu. Orjaški dežen
je razmeroma preprosto ločiti od domorodnih kobulnic. Nekoliko bolj zapleteno je ločevanje med
drugimi velikimi tujerodnimi deženi, vendar se za zdaj perzijski in sosnovskijev dežen v Sloveniji
18

de Groot, M., L. Kutnar, D. Jurc, N. Ogris, A. Kavčič, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, A. Verlič. 2017. Opozorilni seznam

potencialno invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in možne poti vnosa teh vrst. Novice iz varstva gozdov št. 10:
8–15.
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verjetno še ne pojavljata. Ker so med invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, vključene vse tri
vrste deženov, je potek ravnanja enak in se lahko določitev vrste opravi na terenu. Če je iz fotografij
razvidno, da gre za napačno določitev, izvedenec o tem obvesti najditelja in postopek zaključi.
Če izvedenec na fotografijah prepozna orjaški dežen, pa se postopek nadaljuje. Preden se sprožijo
ukrepi hitrega odzivanja, mora izvedenec najdbo preveriti na terenu, saj ne moremo z gotovostjo
potrditi avtentičnosti fotografij in je treba izključiti možnost lažne prijave. Preveritev najdbe na
terenu opravi izvedenec, najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu informacije. Če je najdba
na terenu potrjena, izvedenec izpolni Obvestilo o najdbi tujerodne vrste (Priloga 2) in ga
najkasneje v petih delovnih dneh posreduje na centralni elektronski naslov Agencije RS za okolje
(gp.arso@gov.si), ki deluje kot osrednji organ za področje tujerodnih vrst. Izvedenec podatke o
najditelju shrani v svoji evidenci, vendar jih zaradi varstva osebnih podatkov ne vključi v obvestilo
in jih ne posreduje drugim osebam, razen če je to nujno in je od najditelja pridobil pisno soglasje.
Obstaja tudi možnost, da najdba orjaškega dežena ni vnesena v sistem Invazivke, temveč najditelj
sporoči podatek kakšni drugi raziskovalni instituciji, nevladni organizaciji ali celo medijem.
Organizacija, ki prejme podatek, lahko najditelja napoti, da podatek sam sporoči v aplikacijo
Invazivke. Če najditelj tega ne želi ali ne more storiti, pa lahko to opravi tudi predstavnik te
organizacije, vendar mora v tem primeru od najditelja dobiti najmanj eno fotografijo (zadošča tudi
MMS fotografija, izdelana z mobilnim telefonom), saj brez te v aplikacijo Invazivke ni mogoče
posredovati podatka. Ko je podatek sporočen v aplikacijo Invazivke, postopek poteka enako kot je
opisano zgoraj.

4. NAČRT ZA HITRO ODZIVANJE
4.1 Prvi taktični sestanek
Izvajanje načrta za hitro odzivanje se začne s prvim taktičnim sestankom pristojnih institucij, ki ga
najkasneje v 10 delovnih dneh po prejemu Obvestila o najdbi tujerodne vrste skliče Agencija RS za
okolje. Na tem sestanku se dogovorijo vsi nadaljnji koraki načrta za hitro odzivanje in se natančno
določijo nosilci posameznih nalog ter roki za njihovo izvedbo.
Na sestanku morajo biti prisotni najmanj predstavnik ARSO, izvedenec, ki je najdbo potrdil na
terenu in predstavnik Zavoda RS za varstvo narave, lahko tudi še predstavnik Sektorja za
ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor ter predstavnik občine, na območju katere se
nahaja orjaški dežen. Če je najdba na zavarovanem območju ali bližnji okolici, se sestanka udeleži
tudi predstavnik upravljavca zavarovanega območja. Če je območje najdbe gozd ali gozdno
zemljišče, se na sestanek povabi še predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, če gre za vodno
zemljišče, pa predstavnika Direkcije RS za vode.
Najbolje je, da se taktični sestanek izvede v bližini najdbe in si prisotni tudi ogledajo lokacijo.
Koordinacijo aktivnosti v vseh fazah sistema ZOHO vodi ARSO. Na prvem taktičnem sestanku se
določi organizacijo, ki izvede oceno stanja. Če je žarišče zunaj zavarovanega območja ali pa je na
zavarovanem območju, ki nima določenega upravljavca, izvede oceno stanja Zavod RS za varstvo
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narave. Če je žarišče na zavarovanem območju, ki ima določenega upravljavca, izvede oceno stanja
upravljavec.
Organizacija, ki izvede oceno stanja, po prvem taktičnem sestanku:
–

Izvede (z lastnimi kadri ali z zunanjim izvajalcem) podroben terenski ogled na širšem
območju okoli najdbe orjaškega dežena in o tem pripravi kratko Poročilo o oceni stanja na
širšem območju najdbe tujerodne vrste, ki ga posreduje ARSO.

–

Na podlagi Poročila o oceni stanja pripravi predlog Načrta za odstranitev.

–

Na osnovi komunikacijskega načrta (Priloga 3) izvede aktivnosti za informiranje in
obveščanje. Najprej o najdbi obvesti lastnika/-e zemljišča, nato pa lokalne prebivalce in
prek medijev tudi splošno javnost ter jih pozove k sporočanju morebitnih novih žarišč.

–

Pridobi ustrezna soglasja in dovoljenja za odstranitev rastlin (npr. vodno soglasje,
dovoljenje za poseg v naravo, ipd.)
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4.2 Ogled terena in ocena stanja na širšem območju
Za ustrezno načrtovanje ukrepov je treba ugotoviti, na kakšni površini se pojavlja orjaški dežen, in
če so v bližini še kakšna druga žarišča. Površina pregledanega območja se določi na prvem
taktičnem sestanku na predlog izvedenca, pri čemer se upošteva ustreznost habitata za orjaški
dežen v neposredni okolici ter morebitne strukture, ki lahko prispevajo k razširjanju vrste
(železnica, ceste, vodotoki, gozdni rob). Glede na terenske razmere izvedenec tudi predlaga
najprimernejšo metodo pregledovanja. Brežine vodotokov, ki so težko prehodne, se lahko
pregleda z brezpilotnimi letalniki (droni) 19. Pri načrtovanju terenskega dela je treba upoštevati, da
je orjaški dežen najbolj opazen od začetka junija do konca avgusta. Od oktobra do maja je orjaški
dežen težje zaznaven, saj nadzemni deli rastlin odmrejo, na podlagi posušenih delov pa je težje
zanesljivo prepoznati vrsto.
Koordinator aktivnosti oziroma zunanji izvajalec ocene stanja pripravi Poročilo o oceni stanja na
širšem območju najdbe tujerodne vrste, v katerem mora biti jasno navedeno število žarišč in
njihova površina. Vsa žarišča je treba natančno prostorsko določiti ter ugotoviti dejansko rabo in
lastništvo zemljišč. Izvajalec se v oceni stanja tudi opredeli, ali je možno izvesti trajno odstranitev
tujerodne vrste, skladno s 17. členom Uredbe (EU) 1143/2014. Če izvajalec oceni, da to ni mogoče,
mora za to navesti razloge, s katerimi bo država uveljavila odstopanje od obveznosti hitre
odstranitve, skladno z 18. členom Uredbe (EU) 1143/2014 20. Tudi če trajna odstranitev orjaškega
dežena ni mogoča, mora država skladno z 19. členom Uredbe (EU) 1143/2014 sprejeti ukrepe za
obvladovanje tujerodne vrste. V poročilu se poda tudi okvirna finančna ocena stroškov za
odstranitev oziroma obvladovanje tujerodne vrste in časovni okvir izvajanja ukrepov.
Izvajalec ocene stanja tudi pripravi osnutek Načrta za odstranitev orjaškega dežena (Priloga 4),
ki ga skupaj s Poročilom o oceni stanja na širšem območju pošlje Agenciji RS za okolje. Ta gradivo
posreduje vsem udeležencem prvega taktičnega sestanka in v roku 10 delovnih dni po prejemu
poročila skliče drugi taktični sestanek.

4.3 Drugi taktični sestanek
Drugi taktični sestanek se lahko izvede tudi kot korespondenčni sestanek. Če so žarišča na
zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije, se na sestanek pozovejo tudi institucije, ki imajo

19

Müllerová J., Pergl J., and Pyšek, P., 2013, Remote sensing as a tool for monitoring plant invasions: testing the effects of

data resolution and image classification approach on the detection of a model plant species Heracleum mantegazzianum
(giant hogweed). International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 25, pp. 55–65. doi:
10.1016/j.jag.2013.03.004.
20

Država lahko uveljavi odstopanja od obveznosti hitre odstranitve v dveh mesecih od priglasitve najdbe, če je izpolnjen

vsaj eden od naslednjih pogojev (18. člen Uredbe (EU) 1143/2014):
(a) da dokaže, da odstranitev ni tehnično izvedljiva, ker razpoložljivih metod za odstranitev ni mogoče uporabiti v okolju, v
katerem je invazivna tujerodna vrsta naseljena;
(b) da analiza stroškov in koristi na podlagi razpoložljivih podatkov s precejšnjo gotovostjo kaže, da bodo stroški dolgoročno
izjemno visoki in nesorazmerni s koristmi odstranitve;
(c) da metod za odstranitev ni na voljo ali pa imajo metode, ki so na voljo, zelo resne škodljive vplive na človekovo zdravje,
okolje ali druge vrste.
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zemljišče v upravljanju (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Slovenski državni gozdovi, Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, Slovenske železnice, Direkcija za vode oz. koncesionar).
Na tem sestanku izvajalec ocene stanja predstavi ugotovitve stanja na terenu, pregleda se osnutek
Načrta za odstranitev orjaškega dežena, nato pa se natančno določijo nadaljnji ukrepi za trajno
odstranitev vrste ali njeno obvladovanje. Koordinacijsko funkcijo tudi v tej fazi vodi ARSO, izvedbo
ukrepov odstranjevanja pa prevzame organizacija, predvidoma tista, ki je pristojna za največji delež
žarišča glede na namensko rabo.
To pomeni, da če se organizacije ne dogovorijo drugače, aktivnosti hitrega ukrepanja prevzame:
-

na gozdnih površinah Zavod za gozdove Slovenije,

-

na vodnih in obvodnih površinah Direkcija Republike Slovenije za vode oziroma

-

na cestnih in obcestnih površinah upravljavci cest, ob železnicah pa upravljavci železnic.

-

na vseh ostalih površinah Zavod RS za varstvo narave.

koncesionar, ki izvaja javno gospodarsko službo na področju urejanja voda.

Po drugem taktičnem sestanku ima organizacija, ki vodi ukrepe hitrega odzivanja predvsem
naslednje naloge:
-

Pripravi dokončni Načrt za odstranitev orjaškega dežena.

-

pridobi soglasje lastnikov zemljišč za odstranitev orjaškega dežena (vzorec je v Prilogi 5).

-

sam z lastniki kadri kadri ali zunanjimi izvajalci izvede ukrepe odstranjevanja. Ker orjaški
dežen vsebuje strupen rastlinski sok, predlagamo, da odstranjevanje vedno izvajajo
usposobljeni izvajalci in ne lastniki ali uporabniki zemljišč. Če višina sredstev, potrebnih za
zagotovitev izvedbe presega sredstva, ki jih imajo za to na razpolago organizacije, se
preučijo možnosti za naročilo izvedbe aktivnosti s strani pristojnih ministrstev.

-

Spremlja učinkovitost ukrepov po odstranitvi ter po potrebi posodobi načrt ukrepov.

-

O izvedenih aktivnostih redno poroča Agenciji RS za okolje.

4.4 Izvedba aktivnosti za odstranitev
Vsi deli orjaškega dežena vsebujejo strupen sok s potencialno nevarnimi vplivi na zdravje ljudi, zato
je treba pri načrtovanju ukrepov posebno pozornost nameniti varstvu pri delu. Vse izvajalce je
treba poučiti o uporabi zaščitne opreme: kombinezon, ki ne prepušča tekočine, rokavice (najbolje
gospodinjske rokavice, ki jih nato zavržemo; tanke lateks rokavice niso primerne, ker se trgajo),
plastičen vizir za zaščito obraza (še posebej če odstranjujemo velike rastline). V primeru, da kljub
zaščitnim ukrepom pride do stika rastlinskega soka s kožo, to mesto čim prej speremo z vodo in
milom ter ga zaščitimo pred svetlobo. Še posebej nevarno je, če sok pride v oči, saj prav tako lahko
pride do tvorbe mehurjev, zato svetujemo takojšen obisk zdravnika.
Posebej poudarjamo, da je treba v primeru odkritja rastlin v fazi cvetenja te čim prej izkopati. Na
podlagi opažanj v letu 2020 ni dovolj, če pri cvetočih zgolj odrežemo poganjke s kobuli, saj rastline
v nekaj dneh oblikujejo nove kobule in lahko še vedno pride do tvorbe semen.
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4.4.1 Mehansko odstranjevanje
V Sloveniji imamo z odstranjevanjem orjaškega dežena že precej izkušenj in uporabljene mehanske
metode so se izkazale za učinkovite. Na manjših žariščih (do pribl. 1000 rastlin) rastline
odstranjujemo z izkopavanjem. Večjih površin za zdaj v Sloveniji nismo zaznali – v tujini na takih
lokacijah orjaški dežen zatirajo s košnjo ali pašo, ki pa sta le delno učinkoviti.
Izkopavanje izvedemo po naslednjem postopku: če so rastline velike, najprej z dolgimi vrtnimi
škarjami odrežemo liste in steblo s kobulom približno pol metra nad tlemi. Nato rastlino nekoliko
odkopljemo in jo bodisi v celoti izruvamo, če pa to ni mogoče, koreniko presekamo najmanj 15 cm
pod površino 21.
Z izkopavanjem korenike rastlino uničimo in se ne more obnoviti. Če jih kosimo ali jih zaradi zbite
podlage ni mogoče presekati dovolj globoko pod zemljo, se rastline pogosto obnovijo in je treba
postopek ponoviti tudi znotraj iste rastne sezone, sicer lahko po odstranjevanju ponovno zacvetijo
in plodijo.
Orjaški dežen se ne razširja vegetativno, zato lahko rastline, če jih odstranjujemo pred koncem
plodenja, prepustimo razkroju na sami lokaciji. Rastline praviloma odstranimo do konca julija. Če
rastline odkrijemo kasneje in že plodijo, moramo pred odstranjevanjem preprečiti odpadanje
semen. Zato čez kobul poveznemo plastično vrečo, jo spodaj tesno zavežemo in steblo s kobulom
pod vrečo odrežemo. Plodove je najbolje sežgati. Skladno s 7. členom Uredbe EU 1143/2014 je
transport invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, prepovedan. Izjemoma je dovoljen le
transport do objektov za odstranitev, ki se lahko smatra kot center za zbiranje odpadkov ali druga
primerna lokacija, kjer lahko rastlinski material sežgemo.

4.4.2 Kemično odstranjevanje
Orjaški dežen lahko zatiramo tudi s sistemskimi herbicidi, na primer glifosat ali triklopir 22, kar je
primerno predvsem kot začetni ukrep v večjih sestojih. Pri tem je treba upoštevati zakonodajo s
področja zdravstvenega varstva rastlin, predvsem Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih
sredstev 23. Pogoji za uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) so se s 1. oktobrom 2019 precej
zaostrili. Na javnih površinah, je uporaba FFS dovoljena le, če se nevarnosti škodljivih organizmov
ne da preprečiti z uporabo nekemičnih metod, razen na razen na otroških in šolskih dvoriščih, kjer
ta izjema ni dovoljena.
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Kus Veenvliet, J. 2019. Odstranjevanje orjaškega dežena z izkopavanjem, Tujerodni vedež. Dostopno na:

https://www.tujerodne-vrste.info/vedez/odstranjevanje-orjaskega-dezena-z-izkopavanjem/
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Nielsen C., Ravn H.P., Nentwig W. & Wade M. (2005) The giant hogweed best practice manual. Guidelines for the

management and control of an invasive weed in Europe. Forest & Landscape Denmark, Hoersholm.
23

Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18
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Za zatiranje plevela 24 na javnih površinah, vključno z golf igrišči in športnimi igrišči ter objekti
gospodarske javne infrastrukture 25, kot so ceste in železnice, se FFS ne sme uporabljati. Pravilnik
se uporablja od 1. oktobra 2019, za ceste in železnice pa se začne uporabljati 1. aprila 2021.
Poskusi so sicer pokazali, da je uporaba herbicidov pri orjaškem deženu najbolj učinkovita zgodaj
spomladi, ko iz semen vzklijejo oziroma iz korenik preteklih let odženejo listi. Ob uporabi herbicidov
zgodaj spomladi lahko te bolj ciljno nanesemo na liste, ki imajo spomladi tudi bistveno manjšo
površino kot kasneje v sezoni. Če po prvem nanosu vzklijejo še veliko novih rastlin, izvedemo še
drugo tretiranje najkasneje do konca maja, posamične rastline pa lahko tudi izkopljemo. Če
odkrijemo gost sestoj dežena šele kasneje v sezoni, je bolje rastline najprej porezati, počakati, da
ponovno odženejo listi (približno 10 dni) in šele nato rastline tretirati s herbicidi 26. Rastline režemo
s škarjami z dolgimi ročaji in nikakor ne s kosilnico na nitko, saj lahko nevaren rastlinski sok pri tem
še bolj izdatno škropi po okolici.

4.5 Monitoring
Priporočeno je, da monitoring izvaja tista organizacija, ki je koordinirala ukrepe za hitro odzivanje,
saj lahko hkrati preverja učinkovitost ukrepov in po potrebi predlaga nadaljnje ukrepe za
odstranjevanje.
Semena orjaškega dežena so kaljiva najmanj 7 let, zato predlagamo, da se lokacijo spremlja
najmanj 10 let po zadnjem plodenju oziroma najmanj 3 leta po tem, ko je opažena zadnja rastlina.
Podrobneje se spremljanje stanja izvedbe ukrepov in dolgoročen monitoring določi v Načrtu za
odstranitev orjaškega dežena.

5. FINANCIRANJE SISTEMA ZOHO
Pri oblikovanju predloga aktivnosti za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje orjaškega dežena smo
izhajali iz splošnega okvira sistema ZOHO, ki je predstavljen v ločenem dokumentu 27. V primeru
orjaškega dežena, smo v sistem vključili institucije glede na njihove trenutne glavne naloge, vendar
podarjamo, da izvajanje nalog na področju tujerodnih vrst specifično ni naloženo nobeni
instituciji 28. Za uspešno uveljavitev predlaganega sistema ZOHO je tako nujno sprejeti ustrezne
zakonske podlage ter zagotoviti sredstva za kadrovsko krepitev in materialne stroške, ki bodo
nastali z dodelitvijo nalog.
24

Skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin, je plevel rastlinski škodljivi organizem. Izraz škodljivi

organizem pa je opredeljen kot katerakoli vrsta, sev ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki so škodljivi
rastlinam ali rastlinskim proizvodom. Ker orjaški dežen povroča bistven upad domorodnih rastlinskih vrst, menimo, da ga
lahko smatramo kot škodljiv organizem, čeprav kot tak ni opredeljen v podzakonskih aktih.
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Sem sodijo tudi letališča in pristanišča, plinovod, toplovod, elektrovod, javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija,

odlagališče odpadkov, vodna infrastruktura, zelene in javne površine in pokopališča.
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Aplikacija Invazivke, ki je bila izdelana v projektu LIFE ARTEMIS, se je izkazala za učinkovito orodje
za sporočanje podatkov o tujerodnih vrstah. Ker uporabniki ob opažanju posredujejo tudi
fotografijo, to precej zmanjšuje stroške, saj se prvo preverjanje pravilnosti določitve opravi na
podlagi fotografije. Vseeno so za tehnično vzdrževanje sistema ter za redno preverjanje opažanj
potrebna določena sredstva, ki jih je po koncu projektnega financiranja treba zagotoviti iz drugih
virov.
Vsaka organizacija, ki je vključena v sistem ZOHO, mora imeti na voljo osnovna finančna sredstva,
da izvede oceno stanja in/ali v manjšem obsegu tudi ukrepe hitrega odzivanja. Finančna sredstva
za izvajanje ukrepov za odstranjevanje, ki se ne izvedejo v okviru delovanja javnih služb,
upravljavcev ali lastnikov zemljišč, zagotovi pristojno ministrstvo. Sredstva javnim zavodom glede
na potrebe in dejansko vlogo v ukrepih za hitro odzivanje zagotovijo pristojna ministrstva v okviru
financiranja letnih programov dela. V primeru odkritja žarišč večjega obsega, kjer stroški presegajo
programsko dodeljena sredstva, morajo dodatna sredstva za izvajanje ukrepov odstranjevanja
zagotoviti pristojna ministrstva. Če se v postopku preverjanja na terenu izkaže, da je šlo za
namerno naselitev in je mogoče odkriti povzročitelja, se sprožijo ustrezni postopki za ugotavljanje
odgovornosti skladno s predpisi. Za povrnitev stroškov se uporablja tudi načelo »povzročitelj
plača«.
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6. PRILOGE
Priloga 1 – Shema sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za orjaški dežen
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Priloga 2 - Obvestilo o najdbi tujerodne vrste
Ta obrazec se uporablja za obveščanje o najdbi invazivne tujerodne vrste, za katero so skladno z Uredbo EU
1143/2014 predvideni ukrepi hitrega odzivanja. Poročilo izpolni izvedenec, ki je potrdil pravilnost določitve,
najprej na podlagi fotografije in nato še s preveritvijo na terenu. Izvedenec pošlje obvestilo na centralni naslov
Agencije RS za okolje (gp.arso@gov.si) najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu podatka o najdbi tujerodne
vrste.

1. PODATKI O TUJERODNI VRSTI
Slovensko in/ali znanstveno ime tujerodne vrste:
Je najditelj posredoval fotografije?  da (posredujte jih skupaj s sporočilom)  ne
Datum in ura opazovanja:
Lokacija najdbe (koordinate Google zemljevidi):
Opis lokacije najdbe:
Kako številčna je vrsta na lokaciji?:

PODATKI O IZVEDENCU
Ime in priimek izvedenca, ki je potrdil identiteto vrste vrsto:
Ime institucije, kjer je zaposlen izvedenec:
Telefon izvedenca:
E-naslov izvedenca:
Datum ogleda in določitve vrste na terenu:

2. PODATKI O POSREDOVALCU*:
*Izpolni se, če je najditelj podatek sporočil kakšni drugi organizaciji in ne neposredno v sistem Invazivke

Ime institucije:
Ime in priimek posredovalca:
Telefon posredovalca:
E-naslov posredovalca:
Podpis izvedenca
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Priloga 3 - Komunikacijski načrt ob najdbi orjaškega dežena
Komunikacijski načrt je osnova za pripravo in izvedbo komunikacijskih aktivnosti ob dejanski najdbi
orjaškega dežena. Namenjen je organizaciji, ki bo določena na prvem taktičnem sestanku in bo
prevzela nalogo ocene stanja in obveščanja.
Komunikacijski cilji:
1. Obvestiti lokalno skupnost in splošno javnost o najdbi orjaškega dežena, potencialno
invazivne tujerodne vrste.
2. Pozvati lokalno skupnost in splošno javnost k sporočanju morebitnih novih najdb v sistem
Invazivke.
3. Informirati splošno javnost o določbah Uredbe EU 1143/2014, ki veljajo za invazivne
tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo.
4. Po sprejemu Načrta za odstranitev orjaškega dežena se lokalno skupnost in lastnike
zemljišč obvešča tudi o ukrepih odstranjevanja.
5.
Ciljne skupine:
•

Lastniki, upravljavci in uporabniki zemljišč, na katerih je najden orjaški dežen.

•

Prebivalci lokalnih skupnosti na širšem območju najdbe.

•

Splošna javnost.

Ključna komunikacijska sporočila:
1. Orjaški dežen je v Sloveniji za zdaj še redka invazivna tujerodna vrsta. V zahodni in delih
vzhodne Evrope pa je zelo razširjen ter povzroča veliko gospodarsko in okoljsko škodo.
2. Orjaški dežen je velika zelnata rastlina, ki se v ugodnih pogojih hitro širi in oblikuje goste
sestoje. Zaradi senčenja spodnjih plasti se v sestojih močno zmanjšata številčnost in
pestrost domorodnih rastlin.
3. Rastlinski sok orjaškega dežena je zelo nevaren za ljudi in nekatere živali. Če rastlinski sok
pride v stik s kožo, ta postane preobčutljiva na sonce in že po krajši izpostavljenosti
svetlobi se na koži pojavijo boleči, vodeni mehurji. Potrebna je velika previdnost pri
odstranjevanju rastlin.
4. Zaradi potencialno velikih negativnih vplivov na okolje je orjaški dežen uvrščen med
invazivne tujerodne vrste, za katere veljajo določila Uredbe EU 1143/2014. Te vrste je
prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati,
uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.
5. Če kje opazite orjaški dežen, to nemudoma sporočite v sistem Invazivke
(www.invazivke.si). Orjaški dežen je zelo velika zelnata rastlina, ki v obdobju cvetenja
preseže višino 2 metra. Listi so zelo veliki, dolgi tudi več kot 1 meter, globoko dlanasto
deljeni na 3 ali 5 pernato deljenih rogljev in imajo izrazito drobno nazobčan rob. Steblo
ima premer 2−5 cm, po njem so gosto posejane toge dlačice in drobne škrlatne pikice.
Orjaški dežen cveti od začetka junija do konca julija. Cvetovi so združeni v bela kobulasta
socvetja na vrhu stebla. Najbolj podoben pri nas je domorodni navadni dežen, ki je
običajno nižji, ima manjše liste, ki niso nazobčani, steblo je zeleno ali rahlo rdečkasto, a
brez pikic.
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Priloga 4 - Okvirna vsebina Načrta za odstranitev orjaškega dežena
1. Uvod
2. Območje odstranejvanja orjaškega dežena
1.1. Opis stanja na območju (seznam vseh žarišč z oceno velikosti površine, ki jo prekriva
orjaški dežen, parcelne številke in podatki o lastnikih – te podatke se v dokumentu, ki
se posreduje drugim, zaradi varstva osebnih podatkov zakrije)
1.2. Opis habitata in rabe zemljišč ter možnosti dostopa do zemljišč z vozili
3. Načrt ukrepov za z odstranjevanje orjaškega dežena
3.1. Opis metod odstranjevanja, vključno s časovnim potekom izvajanja ukrepov
3.2. Potrebna oprema
3.3. Izvajalci ukrepov (navedejo se vsi izvajalci, ocenijo se kadrovske potrebe za izvedbo
ukrepov)
4. Načrt uničenja odstranjenih rastlin
4.1. Način uničenja rastlin (vključijo se napotki, na kaj vse morajo biti pozorni izvajalci pri
uničenju, da se prepreči razširjanje)
4.2. Napotki za transport rastlin, če ni mogoče uničenje na mestu najdbe (določi se center
za zbiranje odpadkov, kamor bo prepeljan material ali zemljišče, kjer bo material sežgan)
5. Spremljanje učinkovitosti ukrepov
6. Poročanje izvajalca ukrepov za odstranjevanje Agenciji RS za okolje
7. Komunikacija z lastniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi
8.

Finančni načrt za izvedbo ukrepov (opredelijo se stroški dela koordinatorja, izvajalcev
ukrepov, opreme ter drugih materialnih stroškov, stroški službenih poti in dnevnic, stroški
odvoza, stroški spremljanja stanja)
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Priloga 5 - Vzorec soglasja za izvedbo ukrepov odstranitev tujerodnih vrst

Soglasje za odstranitev tujerodnih vrst

Spodaj podpisani _________________________, stanujoč na/v ___________________________,

(so-) lastnik

parcele številka _______________, k.o. _____________________________________, izjavljam, da soglašam, da
[vpiši ime in naslov organizacije, ki koordinira ukrepe odstranjevanja],

v sodelovanju

z zunanjimi izvajalci na zgoraj navedenih parcelah odstrani invazivno tujerodno vrsto [vpisati
slovensko in znanstveno ime vrste].

Soglasje dajem za čas od [vpisati predviden datum začetka aktivnosti] ter do trajne odstranitve
rastlin. Izvajalcu ukrepov dovoljujem, da sam ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci na zemljiščih
opravlja naloge spremljanja stanja še 5 let po zaključku ukrepov odstranjevanja.

Stroške ukrepov odstranjevanje bo v celoti pokril koordinator ukrepov.

Odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin dovoljujem pod naslednjimi pogoji (prosimo, dopišite, če
zahtevate upoštevanje dodatnih pogojev):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum: ______________

Podpis: __________________
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