FITOSANITARNA UPRAVA RS
Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 3094 379 Telefaks: 01 3094 335
http://www.furs.si; e-mail: furs.mkgp@gov.si

Številka: 327-01-254/2004-6
Datum: 25.09.2006
Na podlagi 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, 23/05
ZZVR-1-UPB1) izdaja direktorica Fitosanitarne uprave Republike Slovenije v zadevi
zatiranja in preprečevanja širjenja škodljivih organizmov rastlin v Republiki Sloveniji
ODLOČBO
1. V odločbi št. 327-01-254/2004-5, z dne 14.04.2006, o razmejitvi območij napada in
ukrepih za zatiranje rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.)
se:
- v Prilogi 2 dodata preglednica 2.2 in karta 2.2, ki sta sestavni del te odločbe.
2. Vse ostalo v izreku odločbe št. 327-01-254/2004-5 ostane nespremenjeno.

OBRAZLOŽITEV
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05, uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) v 75. členu določa ukrepe predstojnika
Uprave pri nadzoru škodljivih organizmov rastlin za preprečevanje širjenja škodljivih
organizmov in njihovega zatiranja. Ker obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo
rastlin, predstojnik Uprave v skladu z zakonom z odločbo določi razmejeno območje,
ki obsega žarišče napada in pripadajoče varnostno območje, če se v okviru uradne
sistematične raziskave ugotovi in potrdi novo žarišče napada rumene krompirjeve
ogorčice.
Sistematično raziskavo zastopanosti rumene krompirjeve ogorčice v rastni dobi 2006
koordinira Kmetijski inštitut Slovenije na podlagi odločbe o imenovanju
koordinatorjev posebnega nadzora škodljivih rastlinskih organizmov št. 343057/2006. Kmetijski inštitut Slovenije je 10. julija 2006 obvestil Upravo, da je najdena
in potrjena krompirjeva ogorčica na novih točkah, ki so izven dosedanjega območja
razmejitve. Na podlagi 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, 23/05 ZZVR-1-UPB1) je Uprava določila nova razmejena območja, ki obsegajo
žarišče napada in pripadajoče varnostno območje, kot je določeno s preglednico 2.2
in karto 2.2. V skladu z oceno tveganja za širjenje, ki jo je podal Kmetijski inštitut in
podatkov v grafični obliki, se kot žarišče določi njive s pozitivnim analiznim
rezultatom, kot varnostno območje pa vse sosednje parcele, razen gozda, zgradb in
druge infrastrukture.
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Glede na navedeno je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka odločbe. S tem je
odločba utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska cesta 58.
Pritožba se vloži v 15-tih dneh od objave te odločbe na oglasni deski, pisno,
neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije, Ljubljana, Einspielerjeva 6. Pritožbo je potrebno kolkovati
(upravna taksa) po tarifni št. 2, zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00,
44/00, 81/00, 33/01-ZVet-1, 41/01, 45/01-ZZVR-1, 42/02, 18/04), v vrednosti
3.400,00 SIT
Odločba se izdaja po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Postopek vodila:
mag. Simona Mavsar
višja svetovalka

mag. Katarina Groznik
Direktorica

Vročeno:
-

javno naznanilo na krajevno običajen način
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
Kmetijski inštitut Slovenije
arhiv, tu

Objavljeno na oglasni deski dne _____________________
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Priloga 2: Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi preprečevanja
širjenja in zmanjševanja populacije rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera
rostochiensis Woll.) v Sloveniji.
Preglednica 2.2: Razmejena območja rumenih krompirjevih ogorčic, ki obsegajo žarišča napada in pripadajoča
varnostna območja, določena s parcelno številko in katastrsko občino v letu 2006.
Katastrska občina

Žarišče
varnostno
območje

Čepovan

Žarišče 1

/ Leto razmejitve

2006

Varnostno
območje

Fitosanitarni
ukrepi

1755/1

Preprečevanje
širjenja in
zmanjševanje
populacije

1755/3, 1755/8, 1759, 1755/7

Varnostno
območje
Žarišče 2

Parcelna številka

2006

2271
2270, 2275/1, 2277/1, 2277/2,
2279
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Karta 2.2: Grafični prikaz razmejenih območj rumenih krompirjevih ogorčic v K.O. Čepovan (rdeče: žarišče, rjavo:
varnostno območje)
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