Vir naselitve
Vnos

Kategorija poti (glavna pot)
Namerna naselitev v naravo

Oznaka
poti
A1

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A2

Sajenje rastlin zaradi visoke
krmne vrednosti za divjad

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A3

Sajenje vrst zanimivih s
stališča pogozdovanja

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A4

Sajenje okrasnih rastlin in
rastlin zanimivih s stališča
prehranjevanja

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A5

Vnos

Namerna naselitev v naravo

Vnos

Subkategorija poti
Sajenje medovitih rastlin za
potrebe čebelarstva

Odgovoren sektor vnosa in
širjenja
kmetijstvo, čebelarstvo

Odgovoren sektor
reševanja problematike
kmetijstvo, čebelarstvo

Ključni deležniki pri reševanju
problematike

Skupine organizmov, ki
se na ta način prenašajo
Čebelarska zveza Slovenije, Zavod RS zelnate in lesnate
za varstvo narave
rastline

število propagul <
Urščenost teh
20 oz. vnos
vrst na seznam 71 problematičnih
ITV
vrst živali
opombe

Prednostna pot

Obstoječe pravne podlage za preprečevanje in
obvladovanje poti

Drugi mehanizmi reševanja, ki že obstajajo

robinija, kanadska in orjaška zlata rozga,
amerikanski javor, deljenolistna rudbekija,
Paulownia tomentosa, evodija (čebelje
drevo), sirska svilnica.

da

ne

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)

Ozaveščanje s strani čebelarski zveze.
»Medsektorsko in mednarodno usklajena
priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin
in zatiranje invazivk« (december 2013).

laška repa

da

ne

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)

Evropski kodeks ravnanja z invazivnimi tujerodnimi
vrstami za lovce (2013) (dokument Bernske
konvencije)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo lesnate rastline (drevesa) robinija, amerikanski javor, veliki pajesen - v da
preteklosti.
in prehrano, Zavod za gozdove
Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije

ne

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS 114/2009).

CRP projekt: Načrtovanje in gozdnogojitveno
ukrepanje v razmerah navzočnosti tujerodnih
invazivnih drevesnih vrst (2014-2016; nosilna
inštitucija SAZU)
Publikacija: Tujerodne vrste: ubežnice z vrtov (Kus
Veenvliet, 2011). Kodeks ravnanja z invazivnimi
tujerodnimi vrstami v hortikulturi” (Code of
conduct on horticulture and invasive alien plants,
2008).

lovstvo

lovstvo

gozdarstvo

gozdarstvo

kmetijstvo, hortikultura, vrtnarstvo,
krajinska arhitektura, urejanje okolja,
fizične osebe

hortikultura, urejanje
krajine, šolstvo, lokalne
skupnosti

izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti,
Združenje cvetličarjev in vrtnarjev, Sekcija
cvetličarjev in vrtnarjev, Zveza združenj
ekoloških kmetov Slovenije, lokalni in državni
mediji, botanični vrtovi in arboretumi, Zavod
RS za varstvo narave

Ljubiteljsko vnašanje ITV v
naravo - polepšanje narava

fizične osebe

varstvo narave

izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti,
NVO, Zavod RS za varstvo narave,
Inšpekcijske službe

A6

Sajenje vrst zanimivih s
stališča izboljšanja zemlje in
stabilizacije površine

hortikultura, vrtnarstvo, gradbeništvo,
urejanje okolja

hortikultura, vrtnarstvo,
gradbeništvo, urejanje okolja

Namerna naselitev v naravo

A7

Vlaganje rib v vodna telesa
za prehrano in športni
ribolov

ribištvo

ribištvo

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A8

Naseljevanje in vnos divjadi
(za lov zanimive vrste)

lovstvo

lovska zveza

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A9

Biološka kontrola

Vnos

Namerna naselitev v naravo

A10

fitoremediacija

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B1

Pobeg hišnih živali in drugih
akvarijskih organizmov

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B2

Pobeg iz živalskih vrtov

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B3

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

ribištvo, kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo, kmetijstvo,
varstvo narave
gozdarstvo, varstvo narave

Primeri TV, ki se na ta način
prenašajo v Sloveniji

Zavod za gozdove Slovenije, Območna zelnate rastline
združenja upravljavcev lovišč (OZUL)

zelnate in lesnate
rastline

Primeri: zlata rozga, virginijska nebina,
da
japonski češmin, papirjevka, davidova
budleja, orjaški dežen, japonska medvejka,
navadna kanela, ameriški javor, veliki
pajesen, deljenolistna rudbekija, astre,
predstavniki iz rodu Miscantus.

da

zelnate, grmovne in
drevesne vrste,
tujerodne živali (ptice,
ribe, sesalci)

različne okrasne rastline (npr. astre, nebine, da
medvejke, veliki pajesen, davidova budleja,
vodne rastline), tujerodne živali (npr. zlate
ribice, gosi in race)

da

zelnate in lesnate rastline (npr. robinija,
lokalne skupnosti, Zavod RS za varstvo zelnate, grmovne in
narave, upravljalci infrastruktur in drevesne vrste, deževniki amerikanski javor, pajesen), tujerodni
deževniki
območij sanacij, vrtičkarji, prodajalci,
proizvajalci komposta in prsti,
gradbeni sektor, podjetja za urejanje
brežin ob prometnicah in obrežjih,
podjetja za sanacijo plazov

prednostna

Ukrepi so že v okviru
poti A4 in B1

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.)

da

ne

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo ribe
in prehrano, Inštitut RS za vode, Zavod
za ribištvo Slovenije, Ribiška zveza
Slovenije

Na primer: sladkovodne ribe rjavi in črni
da
somič, zlata ribica, babuška, afriški som,
ozimica, beli amur, vzhodnoameriška
gambuzija, srebrni tolstolobik, sivi
tolstolobik, sončni ostriž, postrvji ostriž, črni
amur, srebrni losos, šarenka, nilska tilapija,
afriški nilski ostriž, psevdorasbora, potočna
zlatovčica in jezerska zlatovčica

da

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo sesalci, ptice
in prehrano, Zavod za gozdove
Slovenije, Lovska zveza Slovenije,
lovske družine, rejci živali

fazan, jerebica, raca mlakarica in španska ne
kotorna,damjak, kozorog

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.).
Evropski kodeks ravnanja z invazivnimi tujerodnimi
Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004). Pravilnik vrstami za lovce (2013) (dokument Bernske
o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z
konvencije
divjadjo (Ur. list RS, št. 91/2010), Uredba o določitvi divjadi
in lovnih dob (Ur. l. RS št. 101/2004).

V Načrtu upravljanja
voda za vodni območji
Donave in Jadranskega
morja 2009-2015, so na
področju bioloških
obremenitev predpisani
že opredeljeni ukrepi
glede reševanja
problematike ITV.

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRSVN, 2012)

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.)
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. list RS, št. 61/2006)
Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih
vodah (Ur. l. RS, št. 46/2007)

Načrtovani ukrepi v Načrtu upravljanja voda za
vodni območji Donave in Jadranskega morja 20092015. Evropski kodeks ravnanja z invazivnimi
tujerodnimi vrstami pri rekreativnem ribolovu.

Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin,
Agencija RS za okolje

ribe, žuželke, glive

beli amur (vodna vegetacija), Bacillus ne
thuringiensis (ličinke škodljivcev), osica
Torymus sinensis , osica Neodryinus
typhlocybae

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.).
Kodeks uvoza in sprostitve eksotičnih organizmov
Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Ur. l. RS št. 45/2006). za biotično zatiranje [ISPM 3, 1996]
Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih
škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne in
razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Ur. L. RS
69/2001 in Ur. L. RS 40/2004). Zakon o ratifikaciji
konvencije o varstvu rastlin (Ur. l. RS, 84/2000).

zelnate in lesnate
rastline

miskant

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.

akvarijske rastline, hišne
živali (sesalci,
nevretančarji, mehkužci,
ptice, dvoživke, ribe),
razne ličinke (mokarji) in
žuželke

Elodea sp., vodna solata, luizijanski rak, da
marmorni rak, Crassula helmsii, Cabomba
caroliniana,
siva veverica, japonska
veverica, tujerodne želve Trachemys spp.,
vse vrste in podvrste Pseudemys spp., vse
vrste in podvrste, zemljevidovke, kanadska
hlastavka,
mehkoščitka,
kitajska
mehkoščitka, triprogasta zaklepnica, koikrap, zlata ribica, sončni ostriž, rjavi in črni
ameriški somič , psevdorazbora, gambuzija,
kitajska brezzobka, mali aleksander, veliki
aleksander idr.

ne

izvajalci fitoremediacije

okolje, gradbeništvo

lokalne skupnosti, upravljalci
infrastruktur in območij sanacij,
Agencija RS za okolje, Zavod RS za
varstvo narave

akvaristika, teraristika, trgovina s
hišnimi živalmi in drugimi
akvarijskimi organizmi

trgovine, šolstvo, lokalne
skupnosti, izobraževalne
ustanove

trgovine s hišnimi živalmi, Sekcija
ZOO trgovin, društva znotraj
teraristike in akvaristike, Zavod RS
za varstvo narave.

živalski vrtovi

lastniki (upravljalci)
živalskih vrtov

Živalski vrtovi oz. njihovi
upravljavci, Zavod RS za varstvo
narave

živali, ki se razkazujejo in Ni podatka.
njihovi spremljevalni
organizmi (insekti,
zajedalci…) in rastline
(npr. vodne v ribnikih).

Pobeg s kmetijskih površin

kmetijstvo

kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ARSO, Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

kulturne in plevelne
vrste rastlin

ambrozija (v preteklosti - kot plevel iz da
kmetijskih površin, topinambur, mnogolistni
volčji bob, navadna kanela

B4

Pobeg iz rastlinjakov in njim
podobnih objektov

kmetijstvo, hortikultira

kmetijstvo, hortikultira

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ARSO, Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
ARSO

žuželke, rastline

temni zemeljski čmrlj

B5

Pobeg iz botaničnih vrtov

botanični vrtovi

botanični vrtovi, varstvo
narave

lastniki (upravljalci) botaničnih vrtov,
Zavod RS za varstvo narave

vodne, zelnate in lesnate orjaški dežen
rastline

da

prednostna

ne

ne

da

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.)
Kodeks ravnanja s tujerodnimi vrstami pri
Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009) Uredba trgovanju s hišnimi živalmi (2013). Evropski kodeks
Sveta (ES) št. 338/97 (Uredba o ravnanju in načinih varstva ravnanja z invazivnimi tujerodnim vrstami za
pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami)
živalske vrtove in akvarije. Evropski kodeks
ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami hišnih
živali (vključno z akvarijskimi.) Študija o
(potencialno) invazivnih tujerodnih živalskih in
rastlinskih vrstah, ki so na voljo v slovenskih
zootrgovinah (Dolenc in Jamnik, 2009) - potrebna
posodobitve. CBD: Pets, Aquarium, and Terrarium
Species: Best Practices for Addressing Risks to
Biodiversity
Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.).
Evropski kodeks ravnanja z invazivnimi tujerodnim
Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem
vrstami za živalske vrtove in akvarije
prostoru (Uradni list RS, št. 37/03

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.)

ne

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRSVN, 2012)

Dokument Bernske konvencije (T-PVS/Inf (2009) 6):
Invasiveness of biofuel crops and potential harm to
natural habitats and native species. Sklep CBD: COP
9 Decision IX/2 IX/2. Agricultural biodiversity:
biofuels and biodiversity

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.

da

prednostna

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.

Evropski kodeks ravnanja z invazivnimi tujerodnimi
vrstami za botanične vrtove.

Vnos

Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije,
Zavod RS za ohranjanje narave, lokalne
skupnosti, turistična društva,
izobraževalne inštitucije, nevladne
organizacije

farmarstvo

varstvo narave, lovstvo

Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove
Slovenije, Lovska zveza Slovenije, rejci
farmskih živali.

sesalci

Raziskovalna sfera

raziskovalna sfera

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, ARRS, raziskovalne inštitucije, ARSO

potencialno vse skupine Ni podatka.
organizmov

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B7

Pobeg s farm živali

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B8

Pobeg iz raziskovalnih
laboratorijev

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B9

Pobeg iz akvakultur

Vnos

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)
Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

B10

Pobeg kot "živa hrana" za
prehrano ljudi in živali
Pobeg iz urejenih zelenih
površin (parkov, zelenic,
vrtov)

gostilništvo, živilstvo, trgovina

gostilništvo/živilstvo/veterina

podjetja, ki urejajo zelene
površine (komunalni sektor),
posamezniki

Urejanje, vzdrževanje in
Ministrstvo za okolje in prostor,
okrasne rastline
varstvo javnih zelenih površin podjetja, ki urejajo zelene površine,
(hortikultura), krajinska
lokalne skupnosti, lastniki in upravljalci
arhitektura
teh površin

Prenos
(vektor)

Transport - kontaminant

C1

Prenos kot kontaminant na
živalih (npr. v ribogojnicah in
marikurah)

trgovina, področje varne hrane

gojitelji rib in školjk, veterina

Prenos
(vektor)

Transport - kontaminant

C2

Prenos kot kontaminant na
rastlinskih kmetijskih
proizvodih in rastlinah

kmetijstvo, trgovina

varstvo rastlin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo žuželke (vrste resarjev,
in prehrano, Uprava RS za varno
metuljev, hroščev in
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pršic), pajki, mehkužci,

Prenos
(vektor)

Transport - kontaminant

C3

Prenos preko onesnažene
zemljine

gradbeništvo

gradbeništvo

Ministrstvo za okolje in prostor,
ličinke žuželk, polži, črvi, španski lazar, harlekinska polonica, številne da
rastlinske ITV: ambrozija, japonski dresnik,
lastniki in upravljavci zemljišč, kamor mikroorganizmi, delci
zlata rozga, žlezava nedotika, enoletna
se prevaža zemlja
rastlin

B11

vrtnarstvo

vodne, zelnate in lesnate astre, deljenolistna rudbekija, volčji bob, da
češmini, orjaški dežen, topinambur,
rastline

B6

Vnos

Pobeg iz domačih vrtov

lastniki (upravljalci)
domačih vrtov, varstvo
narave

Pobeg /izpust iz ujetništva
(omejenih prostorov)

akvakultura
marikultura)

(ribogojstvo,

akvakultura

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo ribe, školjke, raki
in prehrano, ARSO, lastniki gojilnic,
Zavod za ribištvo Slovenije, Agencija RS
za okolje

uvozniki, prodajalci, gostinci, kupci

Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin,
trgovina

da

prednostna

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.

Publikacija: Tujerodne vrste: ubežnice z vrtov (Kus
Veenvliet, 2011).

japonski dresnik, medvejka, davidova
budleja, čokoladna akebija, navadna amorfa
in druge.

raki, mehkužci, ribe,
školjke

školjke, glive

nutrija, pižmovka, rakunasti pes; rakun in ne
ameriški mink - v Sloveniji njihova
prisotnost trenutno še ni bila registrirana,
vendar obstaja glede na širjenje v Evropi
velika verjetnost, da se bodo k nam razširile
v bližnji prihodnosti

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)
Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004), Uredba o
določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 101/2004,
81/2014)

ne

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. RS št. 96/2004 in spr.)
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS št. 38/2013, Pravilnik o
biotičnem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 45/2006), Uredba
(EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst

črni somič, rjavi somič, babuška, sončni da
ostriž, nilska tilapija, afriški nilski ostriž,
psevdorasbora, potočna zlatovčica, jezerska
zlatovčica, postrvji
ostriž, avstralski
rdečeškarjevec, morski organizmi (npr.
Arquatula senhousia, Asparagopsis armata,
Bonnemaissonia
hamifera,
japonska
ostriga, filipinska vongola.

da

potencialno:
luizijanski
ozkoškarjevec, ameriški jastog

prednostna

rak, da

da

okrasne
rastline
npr:
deljenolistna da
rudbekija, zlata rozga, virginijska nebina,
peterolistna in navadna vinika, astre,
amerikanski javor, japonski dresnik idr.

da

Se rešuje z ukrepi
poti B1.
prednostna

kitajska brezzobka kot parazit rib, gliva da
Aphanomyces astac, ki povzroča račjo kugo.

ne

Treba
je
samo prednostna
povečati nadzor in
vključiti ITV v ustrezno
zakonodajo.

da

prednostna

žitni kutar, rižev žužek, indijski žitnik , ne
koloradski hrošč, koruzni hrošč, palmov
rilčkar, koruzni molj, paradižnikov molj,
krompirjev molj, palmov vrtač, pušpanova
vešča, kostanjev listni zavrtač, robinijev
listni duplinar.

Zakon o ohranjanju narave (Ur. L. št. 96/2004 in spr.).
Kodeks o ravnanju pri vnosih in prenosih morskih
Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi organizmov (ang. Code of Practice on the
in rastlinskimi vrstami (Ur. L. RS, št. 52/04 in 39/08). Zakon Introductions and Transfers of Marine Organisms;
o vodah (Ur. L. RS, št. 67/2002 in sprem); Uredba Sveta (ES) ICES. 2005).
št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v
ribogojstvu, Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za
katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev (Ur. list RS, št.
62/2007) Pravilnik o centralnem registru objektov
akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju
podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture (Ur. l. RS št.
3/2011).
Pravilnik o narave
komercialnih
(Ur. l. RS,
št.
Zakon o ohranjanju
(Ur. L. ribnikih
RS št. 96/2004
in spr.)

Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001 in sprem.)
Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na
teritorij EU iz tretjih držav (Ur. l. RS št. 2/2007 in sprem.),
Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in
proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru
določenih bolezni vodnih živalih (Uradni list RS, št.
54/2008), Pravilnik o boleznih živali (Ur. l. RS št. 81/2007 in
24/2010)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. list RS, št.
45/2001 in spremembe, Pravilnik o ukrepih in postopkih za
preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
(Ur. l. RS št. 31/2004 in sprem.),

NI

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRSVN, 2012)

suholetnica, veliki pajesen idr.

Prenos
(vektor)

Transport - kontaminant

C4

Prenos preko onesnaženega kmetijstvo, semenarstvo, trgovina
semenskega materiala

Prenos
(vektor)

Transport - kontaminant

C5

Prenos preko trgovanja z
lesom

Prenos
(vektor)

Transport - kontaminant

C6

Prenos ITV preko
krme/hrane za živali

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D1

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

kmetijstvo, semenarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo rastline
in prehrano

kanadska hudoletnica, ambrozija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo nevretenčarji (hrošči)
in prehrano

kostanjeva šiškarica, storževa listinožka, ne
ksilomicetofagni podlubnik, dolgonoga
jelova uš, gledičevkina listna hržica

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo rastline
in prehrano

ambrozija, suholetnica,

da

žuželke (predvsem
njihove ličinke), rastline

Ni podatka.

ne

NI

nevretenčarji (črvi,
hrošči)

Ni podatka.

ne

Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material
v mednarodnem prometu (Ur. l. RS št. 108/2004).

Ni podatka.

ne

NI

lesarska industrija, trgovina z
lesom

lesarska industrija, trgovina z
lesom

industrija krme za živali

veterina

Prenos preko tovora:
kontejnerjev in razsutega
tovora

trgovina, prevozništvo (tovorni
promet)

D2

Prenos preko embalaže

proizvodnja embalaže, trgovina,
zbiranje embalaže

Zaradi pomanjkanja podatkov
bi bilo treba najprej to pot
proučiti glede velikosti
tveganja za vnos ITV in
ovrednotiti stroške, ki bi jih s
sabo prinesli ukrepi potrebni
za preprečevanje te poti.
Pot je zakonodajno urejena.

Zaradi pomanjkanja podatkov
Prenos na trupih, kolesih
letalski promet
rastline, živali
bi bilo treba najprej to pot
letal (helikopterjev)
proučiti glede velikosti
tveganja za vnos ITV in
ovrednotiti stroške, ki bi jih s
turizem, ladijski promet,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Prenos na trupih ladij,
ladijski promet, turizem, urejanje
vodni organizmi,
ribištvo
Ministrstvo za infrastrukturo, lokalne
čolnov, plavajočih objektov
pristanišč
skupnosti, Ribiška Zveza Slovenije
(boje, vodna mehanizacija) in

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D3

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D4

da

ne

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 25/05, 41/09, 32/12 in 90/12).
Pravilnik o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju
čez državno mejo in na notranjem tržišču. Uradni list RS, št.
38/1996), Pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in
širjenja borove ogorčice (Ur. l. RS, št. 45/2009 in 48/2013).

ne

Zakon o krmi (Ur. l. RS, št. 127/2006), Pravilnik o pogojih
za zagotavljanje varnosti krme (Ur. l. RS št. 58/2011),
Uredba komisije (EU) št. 574/2011 z dne 16. junija 2011 o
spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za nitrit,
melamin, Ambrosio spp. ter prenosa nekaterih
kokcidiostatikov ali sredstev proti histomonijazi in o
konsolidaciji prilog I in II k Direktivi.

školjka trikotničarka, Elodea nuttallii, da
Balanus
trigonus,
Ficopomatomus
enigmaticus (mercierela), Daphnia parvula

da

prednostna

NI

kanadska hudoletnica, dresniki, zlata rozga, da
deljenolistna
rudbekija,
ambrozija,
suholetnica, poljska predenica

da

prednostna

NI

drugi opremi (sidra, motorji)

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D5

Prenos s kmetijsko
mehanizacijo (vključno z
mehanizacijo za košnjo
rastlin ob cestah in
železnicah)

kmetijstvo, urejanje brežin,

kmetijstvo, promet

Ministrstvo za okolje in prostor,
rastline, živali
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, DARS, DRSC, Slovenske
železnice, KGZS

Smernice Mednarodne pomorske organizacije za
nadzor in obvladovanje biološkega obraščanja ladij.

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D6

Prenos z gradbeno
mehanizacijo

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D7

Prenos z ribiško opremo in
živimi vabami za ribolov

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D8

Prenos preko vodnih
športov

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D9

Prenos zaradi vojaških aktivnosti

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D10

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

Prenos
(vektor)

gradbeništvo

gradbeništvo

ribištvo

ribištvo

šport, turizem

šport, turizem

vojska

vojska

Prenos ITV z balastno vodo
in sedimenti

pomorski promet

D11

Prenos ITV preko cestnega in
železniškega prometa

tovorni in potniški promet

Predlogi za obvladanje te poti
vnosa ITV bodo podani v
okviru projekta »IPA projekt
BALMAS: Sistem ravnanja z
balastnimi vodami za varstvo
jadranskegazamorja«
Ministrstvo
promet

Transport - slepi potnik

D12

Prenos ITV preko ravnanje z
odpadki (tudi zeleni odpad)
/divja odlagališča

ravnanje z odpadki

ravnanje z odpadki

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D13

Prenos ITV z raziskovalno
opremo

raziskovalna sfera

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D14

Prenos ITV preko ljudi in
njihove prtljage/opreme turizem

turizem

Prenos
(vektor)

Transport - slepi potnik

D15

Prenos preko obiskovalcev
zavarovanih območij

Širjenje

Antropogeno spreminjanje
ekosistemov

E1

Ustvarjanje degradiranih
območij

varstvo narave
industrija, vojaška dejavnost,
transport in infrastrukturne
dejavnosti, rudarska dejavnost

Širjenje

Antropogeno spreminjanje
ekosistemov

E2

Renaturacija degradiranih
površin

varstvo okolja, varstvo narave,
gradbeništvo

Širjenje

Antropogeno spreminjanje
ekosistemov

E3

Pospešeno širjenje zaradi
gospodarstvo, infrastruktura,
odstranitve geografskih ovir promet

Širjenje

Naravno širjenje

F1

Širjenje

Naravno širjenje

F2

Ministrstvo za okolje in prostor,
rastline, živali
gradbena podjetja, Gospodarska
zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška
zbornica
Ministrstvo za okolje, Ribiška Zveza
Slovenije, NVO

vodni organizmi, paraziti
vodnih organizmov

Ministrstvo za okolje in prostor,
vodne rastline in živali
Športna zveza Slovenije, Turistična
zveza Slovenije, lokalna društva
Ministrstvo za obrambo: Generalštab živali, ki živijo v zemlji,
Slovenske vojske in Uprava RS za
rastline
zaščito in reševanje

vodne rastline in živali

Ministrstvo za promet, DARS, DRSC, žuželke, rastline
Slovenske železnice, strokovne
inštitucije
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, rastline, živali
lokalne skupnosti, izobraževalne
ustanove, povzročitelji odpadkov,
prevzemniki odpadkov, predelovalci
odpadkov

področje izobraževanja in raziskovalne in izobraževalne ustanove rastline, živali, glive,
raziskovalne dejavnosti
mikroorganizmi
turizem

Ministrstvo za turizem, turistične
agencije, turistična zveza Slovenije,
organizatorji potovanj

rastline, živali

kanadska hudoletnica, dresniki, zlata rozga, da
deljenolistna
rudbekia,
ambrozija,
hudoletnice, smrdljiva detrihovka, žlezava
nedotika,
Elodea
nuttallii,
školjka
trikotničarka
školjka trikotničarka, Elodea nuttallii
da

da

prednostna

NI

da

prednostna

Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur. l. RS
št. 99/2007)

školjka trikotničarka, Elodea nuttallii

da

da

prednostna

NI

Ni podatka.

ne

NI

Protokol za čiščenje vojaške opreme (orig. Protocol
for Military Clearance, April 2004)

Anadara kagoshimensis, Anadara
ne
transversa, Beroe ovata, Codium fragile
subsp. Fragile, Mnemiopsis leydyi, Rapana
venosa

NI

Mednarodna konvencija za nadzor in ravnanje z
balastnimi vodami in usedlinami (BMW konvencija;
2004), ki jo Slovenija ni ratificirala.

NI

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRVSN, 2015).

škrlatnordeča
krvomočnica,
prezrti da
plodomet, smrdljiva ditrihovka, ambrozija,
kanadska hudoletnica, tigrasti komar,
japonski komar
večina rastlinskih ITV
da

potencialno večina ITV - ni podatka

ne

da

prednostna

ne

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRSVN, 2012)

NI

NI

Ni podatka.

NI

ne

Legenda:

Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod
za varstvo narave, upravljavci
zavarovanih območij, nadzorniki
zavarovanih območij

Ni podatka.

Ministrstvo za okolje in prostor,
rastline, živali
lastniki teh zemljišč (posamezniki,
lokalne skupnosti, podjetja), Zavod RS
za naravo, ARSO

kanadska hudoletnica, dresniki, zlata rozga, da
deljenolistna rudbekia, suholtnica, veliki
pajesen, davidova budleja, ambrozija,

da

prednostna

NI

Ministrstvo za okolje in prostor,
rastline, živali
Agencija RS za okolje, Zavod RS za
varstvo narave, lastniki in upravljalci
teh površin
infrastruktura, varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor,
rastline, živali
Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija
RS za okolje

kanadska hudoletnica, dresniki, zlata rozga, da
deljenolistna rudbekia, suholtnica, veliki
pajesen, davidova budleja, ambrozija,

da

prednostna

NI

smrdljiva ditrihovka, tigrasti komar

da

ne

rastline, živali

azijski sršen, morilska postranica, trnavec, da
pleveli

da

rastline

npr. japonski dresnik in žlezasta nedotika da
idr. (ob poplavah), robinija (ob žledu).

ne

varstvo narave
varstvo okolja

Ministrstvo za okolje in
prostor, lastniki in upravljalci
teh površin

zunanja politika
Ministrstvo za zunanje zadeve
Spontano širjenje iz
//
sosednjih držav
Naravne nesreče - požari,
narava
varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor
vetrolomi, žledolomi,
poplave
Pojasnila v povezavi z oznakami in rangiranjem so podana v vsebinskem delu poročila in sicer v poglavju 2.3.1 Struktura tabelarnega pregleda poti vnosa

ne

NI

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRVSN, 2015).
NI

prednostna

NI
NI
Splošne naravovarstvene smernice za urejanje
prostora (ZRVSN, 2015).

