Katalog informacij javnega značaja za Fitosanitarno upravo
RS
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Naziv: FITOSANITARNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Skrajšan naziv: FURS

Sedež:
Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Poštni naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
PP 655
1001 Ljubljana

Naslov vložišča:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Poštni naslov vložišča:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
PP 655
1001 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:
dr. Jože Ileršič, direktor po pooblastilu ministra
Datum prve objave kataloga: januar 2004
Datum zadnje spremembe: 25. januar 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.furs.si
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu FURS v času uradnih ur.
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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja
s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
Fitosanitarna uprava RS opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi, varstva in
registracije sort rastlin, ohranjanje rastlinskih genskih virov, pridelave, dodelave in trženja
semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih
sredstev, tehničnih zahtev, za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, kakovosti
mineralnih gnojil, strokovnega usposabljanja zavezancev in obveščanja prebivalstva ter
varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih; opravlja tudi naloge
nadzora in ukrepe, določene s predpisi na delovnih področjih.

Seznam notranjih organizacijskih enot:
Sektor za zdravstveno varstvo rastlin
vodja: Vlasta Knapič, sekretarka
Sektor za fitofarmacevtska sredstva in mineralna gnojila
vodja: dr. Jernej Drofenik, sekretar
Sektor za sorte rastlin in semenarstvo
vodja: dr. Jože Ileršič, sekretar
Organigram organa:

Slika: Organizacijska shema Fitosanitarne uprave RS.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje
informacij
Pristojna oseba:
Bojana Wraber, univ.dipl.prav.
Naziv: Sekretarka
E-naslov: bojana.wraber@gov.si
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Pooblaščenec za informacije javnega značaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana
tel.: 01 478 9329
Fax: 01 478 9021

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske
skupnosti z delovnega področja organa
Zakoni in podzakonski akti:
Seznam predpisov za fitosanitarno področje, z zakoni in podzakonskimi akti, je dostopen na
spletnem naslovu: http://www.furs.si/law/slo/
Seznam predpisov je urejen po delovnih področjih: zdravstveno varstvo rastlin, fitofarmacevtska
sredstva in mineralna gnojila, sorte rastlin in semenarstvo.
Predpisi EU:
Predpisi Evropske skupnosti so dostopni na spletnih straneh EU:
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm,
Povezava do predpisov za fitosanitarno področje je tudi na spletnem naslovu:
http://www.furs.si/, v imeniku Predpisi EU, po posameznih delovnih področjih.

2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov:
Predlogi predpisov so dostopni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/ in v tajništvu FURS
in na spletni strani MJU na portalu E-demokracija: http://e-uprava.gov.si/euprava/edemokracija.euprava
Predlogi predpisov Evropske skupnosti so dostopni na spletnih straneh EU:
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/index.htm.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov, poročil in
stališč po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov, poročil in stališč: -

PROGRAM ZA FITOSANITARNO PODROČJE 2009-2011

2.f Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
ZAKON O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH
 vodenje postopka o imenovanju nadzornih organov za redno pregledovanje naprav za
nanašanje FFS
 vodenje postopka za izdajo odločb o pooblastitvi organizacij za certificiranje naprav
za nanašanje FFS
 vodenje postopka za izdajo odločb o imenovanju predavateljev za usposabljanje
odgovornih oseb in predavateljev iz varstva rastlin
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vodenje postopka za izdajo odločb o pooblastitvi izvajalcev programa usposabljanja
izvajalcev ukrepov iz varstva rastlin, prodajalcev, predavateljev in odgovornih oseb
vodenje postopka za izdajo odločb o registraciji FFS, podaljšanju ali spremembi ter
prenehanju registracij FFS
vodenje postopka za izdajo dovoljenj za raziskave oz. razvoj FFS
vodenje postopka za izdajo izjemnih dovoljenj za promet in uporabo neregistriranega
FFS
vodenje postopka za izdajo dovoljenj za razširitev uporabe FFS
vodenje postopka za izdajo odločb o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za
promet s FFS

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
 vodenje postopka za izdajo odločb o vpisu v register pridelovalcev, predelovalcev,
uvoznikov in distributerjev rastlin in rastlinskih proizvodov
 vodenje postopka o dovolitvi izdajanja rastlinskih potnih listov in izdaja odločb
 vodenje postopka za izdajo odločb o izplačilu odškodnin
 vodenje postopka za izdajo odločb o dovolitvi uvoza ali premeščanja določenih škodljivih
organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne,
raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnenju rastlin
 vodenje postopka za uvoz in uporabo tujerodnih vrst organizmov za namen biotičnega
varstva rastlin ter izdaja odločb (v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave)
 vodenje postopka za izdajo odločb o izjemnem uvozu rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, razen rastlin za
saditev
 vodenje postopka za dodelitev javnega pooblastila za izvajanje določenih nalog na
področju zdravstvenega varstva rastlin ter izdaja odločb
 vodenje postopka za izdajo izjemnih dovoljenj za novo sajenje gostiteljskih rastlin šarke v
varovalnem pasu matičnih nasadov na ogroženem območju
 vodenje postopka za izdajo izjemnih dovoljenj prodaje gostiteljskih rastlin šarke za
saditev v primeru okužbe rastlin v drevesnici s šarko
 vodenje postopka za izdajo izjemnih dovoljenj za rezanje podlag ali cepičev zdravih
matičnih rastlin v primeru okužbe rastlin s šarko v matičnem nasadu oziroma v
varovalnem pasu matičnega nasada
ZAKON O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN
 vodenje postopka za varstvo nove sorte rastlin in izdaja odločb o zavarovanju sorte
 vodenje postopka za podelitev/podaljšanje prisilne licence za uporabo semenskega
materiala zavarovane sorte in izdaja odločb
ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN
 vodenje postopka za vpis sorte v sortno listo in izdaja odločb o vpisu sorte v sortno listo
/ izbrisu iz sortne liste
 vodenje postopka za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic
 vodenje postopka za dovolitev uvoza in/ali trženja semenskega materiala sort, ki so v
postopku vpisa v sortno listo
 vodenje postopka in izdaja posebnega uvoznega dovoljenja za vzorce semenskega
materiala, za žlahtnjenje, za hrambo standardnih vzorcev, za znanstvene in raziskovalne
namene
 vodenje postopka za dovolitev trženja semena:
o ki glede kakovosti (kalivosti) ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev,
o sorte, ki ni vpisana v sortno listo
 vodenje postopka in izdaja odločb o vpisu v register/izbrisu iz registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin
 vodenje postopka in izdaja dovoljenj za izdajo etiket oziroma potrdil dobavitelja
 vodenje postopka in izdaja odločb o priznavanju enakovrednosti semenskega
materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tretji državi
 vodenje postopka za imenovanje preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev za
analizo kakovosti semena pod uradnim nadzorom
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vodenje postopka za dodelitev javnega pooblastila za izdajanje odločb in vodenje
postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin
vodenje postopka za imenovanje laboratorijev za izvajanje diagnostičnih preiskav in
drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin
vodenje postopka za imenovanje izvajalcev preizkušanja sort kmetijskih rastlin
vodenje postopka za imenovanje izvajalcev hrambe standardnih vzorcev
semenskega materiala kmetijskih rastlin

ZAKON O MINERALNIH GNOJILIH
 vodenje postopka za izdajo odločb o dovoljenju za promet z mineralnim gnojilom

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
Sektor za zdravstveno varstvo rastlin
Fito-register – vsebuje podatke o zavezancih, ki so imetniki določenih rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin
in s tem v zvezi povezane evidence. Podatki iz registra so dostopni na spletnem naslovu:
http://spletni2.furs.gov.si/FSR/Isk_FR.asp.
Evidenca odgovornih oseb – je evidenca oseb, ki so pri zavezancih vpisanih v Fito-register
določeni za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.
Evidenca najdb škodljivih organizmov in opravljenih identifikacij škodljivih organizmov
(Fito-nadzor), ki so bili najdeni na območju RS. Vključuje najdbe karantenskih in
gospodarskih škodljivih organizmov določitev katerih so opravili pooblaščeni laboratoriji.
Sektor za fitofarmacevtska sredstva in mineralna gnojila
Register registriranih fitofarmacevtskih sredstev – vsebuje podatke o registriranih
fitofarmacevtskih sredstvih v RS, vključno z informacijami o upravnem postopku.
Evidenca o registriranih fitofarmacevtskih sredstvih v RS – je javno dostopna evidenca, ki
vsebuje javno dostopne podatke o fitofarmacevtskih sredstvih.
(http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm)
Evidenca prodajaln FFS – vsebuje podatke o trgovinah, ki imajo dovoljenje za trženje
fitofarmacevtskih sredstev.
Evidenca oseb, ki imajo opravljen izpit iz fitomedicine – je uradna evidenca oseb, ki imajo
opravljeno izobraževanje in izpit iz fitomedicine za predavatelje, odgovorne osebe,
prodajalce in izvajalce ukrepov za FFS
(http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/trgovine/index.htm) .
Evidenca testiranih škropilnih naprav na območju RS – vsebuje podatke o škropilnih
napravah, ki imajo opravljeno testiranje in so pridobile nalepko o ustreznosti škropilne
naprave za izvajanje ukrepov.
Sektor za sorte rastlin in semenarstvo
Register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Seme-register), vsebuje
podatke o zavezancih ki pridelujejo, pripravljajo za trg, uvažajo ali tržijo semenski material
kmetijskih rastlin. Podatki iz registra so dostopni na spletnem naslovu:
http://spletni2.furs.gov.si/FSR/Isk_SR.asp.
Evidenca semenskih mešanic, vsebuje podatke o semenskih mešanicah kmetijskih rastlin
in podatke o dobaviteljih teh mešanic.
Evidenca preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev pod uradnim nadzorom, vsebuje
podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki opravljajo nadzor nad pridelavo ter kakovostjo
semenskega materiala.
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Evidenca uvoženega semena, vsebuje podatke o vrstah rastlin, količinah uvoženega
semena, sortah, kategorijah, uvoznikih in poreklu semena,
Sortna lista kmetijskih rastlin, vsebuje podatke o sortah, ki so bile uvrščene na slovensko
sortno listo kmetijskih rastlin. Sortna lista vsebuje podatke o vrstah kmetijskih rastlin,
sortah, žlahtniteljih, vzdrževalcih, vpisih in druge upravne podatke.
http://spletni2.furs.gov.si/sorte/Index.htm)
Register prijav za varstvo sort rastlin, vsebuje podatke o prijavah za zavarovanje
žlahtniteljskih pravic.
Register zavarovanih sort, vsebuje podatke o zavarovanih sortah kmetijskih rastlin na
območju RS, vključno z opisom lastnosti sorte.(http://spletni2.furs.gov.si/sorte/Index.htm)

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Zbirka podatkov o akcesijah, ki se hranijo v Slovenski rastlinski genski banki

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega
značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Ostali sklopi in dokumenti informacij javnega značaja:


Obvestila Fitosanitarne uprave RS (http://www.furs.si/svn/obvestila.asp)



Posebna obvestila Fitosanitarne uprave RS (http://www.furs.si/svn/obvestila.asp)



Strokovne informacije s področja zdravstvenega varstva rastlin ( http://www.fito-info.si/)



Obvestila opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin ( http://www.fitoinfo.si/pr/obv/)



Uradno glasilo FURS za področje sort rastlin in semenarstva »Objave FURS«
(http://www.furs.si/svn/seme/objave.asp)

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije javnega značaja Fitosanitarne uprave RS so brezplačne, razen v primeru nastalih
materialnih stroškov, ki jih določa Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega
značaja
Pri posamezni informaciji iz kataloga uporabnik izve, ali je informacija dostopna na spletnih
straneh ali le pri pristojni osebi, določeni na podlagi 9. člena ZDIJZ. Informacije dostopne na
spletnih straneh FURS imajo na koncu hiperpovezavo, ki vodi neposredno na spletno stran,
kjer je navedena informacija dostopna. Vse ostale informacije so dostopne samo pri
pooblaščencu za posredovanje informacij javnega značaja oz. na FURS.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
1. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v RS
(http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm)
2. Seznam registriranih sort kmetijskih rastlin (http://spletni2.furs.gov.si/sorte/Index.htm)
3. Seznam zaposlenih na Fitosanitarni upravi RS (http://www.furs.si/svn/sodelavci.asp)
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4. Obvestila Fitosanitarne uprave RS (http://www.furs.si/svn/obvestila.asp)
5. Posebna obvestila Fitosanitarne uprave RS (http://www.furs.si/svn/obvestila.asp)
6. Katalog in vsebine slovenskih predpisov s fitosanitarnega področja
(http://www.furs.si/law/slo/)
7. Strokovne informacije s področja zdravstvenega varstva rastlin (http://www.fito-info.si/)
8. Obvestila opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin http://www.fitoinfo.si/pr/obv/)
9. Obrazci za vloge FURS (http://www.furs.si/Obrazci/Index.asp)

Pripravili:
Stanislav Gomboc, sekretar

D I R E K T O R:
dr. Jože Ileršič

Erika Orešek, podsekretarka
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