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Zadeva: Pripombe na Strategijo razvoja Slovenije do 2030 

 

Spoštovani!  

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) se zavzemamo za varstvo rib in njihovih habitatov in 

imamo status, da delujemo v javnem interesu ohranjanja narave. Na spletni strani Vlade RS ste 

objavili osnutek Strategije razvoja Slovenije do 2030 

(http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/). Javno posvetovanje 

poteka od 12. oktober - 9. november 2017.  Pripombe podajamo skupaj z drugimi nevladnimi 

organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področju varovanja narave. 

Pripombe: 

 Način podajanja pripomb preko spletnega obrazca ne omogoča podajanje pripomb na celi 

dokument in tudi več organizacij hkrati ne more podati pripomb, zato vam naše pripombe 

posredujemo v dopisu. Opozorilo na ne možnost podajanja pripomb smo vam posredovali tudi 

preko spletnega obrazca. 

 

Pripombe na Osnutek, ki je v javni razgrnitvi: 

 str. 6: je navedeno »pritiski na okolje se zmanjšujejo«. Ta trditev ne drži. Gre za zavajanje 

javnosti. Pritiski se povečujejo in še se bodo povečevali glede na strategije, programe in načrte, ki 

jih sprejema Vlada R Slovenije, ter glede na novo prostorsko zakonodajo, ki predvideva komisijo, 

ki bo odločala, kateri posegi se bodo izvedli kljub nasprotovanju stroke. Že sedaj alarmantno 

stanje (korupcija) na področju poseganja v okolje in naravo, se je s prostorsko zakonodajo 

legaliziralo. Ob dejstvu, da Slovenija že presega nosilno kapaciteto okolja, bi strategija morala 

podati tudi smernice za izboljšanje prostorske zakonodaje in zakonodaje s področja rabe 

naravnih virov.  
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Naj navedemo samo nekaj primerov, da navedba »pritiski na okolje se zmanjšujejo« ne drži: 

TLA: Trenutno stanje v Sloveniji: »Od osamosvojitve smo zabetonirali 100.000 hektarov kmetijskih 
zemljišč, četrtino vseh površin. Izgubili smo več zemlje kot Nemčija v celotnem času od druge 
svetovne vojne. Po površini na prebivalca smo, poleg Finske, zadnji v Evropski uniji. V zadnjih desetih 
letih je propadlo 16.000 malih kmetij – štiri vsak dan – in trend se nadaljuje. Imamo pa največjo 
površino nakupovalnih središč na prebivalca v Evropski uniji. Posledica je, da uvažamo kar dve tretjini 
hrane in 85 odstotkov semen. Ali se sploh zavedamo, da je prehranska varnost temelj nacionalne 
varnosti vsake dežele?«1 Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 pa predvideva še dodatno 
poslabšanje oz. zmanjšanje kmetijskih površin do leta 2030. 
 
BIODIVERZITETA:  
Slovenija je vroča točka biodiverzitete, kar je tudi velika prednost Slovenije in bi ji morala Strategija 

dajati izjemen pomen oz. to bi moralo biti izhodišče pri pripravi strategije. Državni monitoringi, ki se 

niti ne izvajajo za vse vrste, za katere bi se morali, kažejo na upad številnih vrst, nekatere vrste v 

Sloveniji so tik pred izumrtjem, nekatere pa že veljajo za izumrle. Stanje se slabša. Ribe, ki spadajo 

globalno med najbolj ogrožene vrste, v Sloveniji doživljajo v zadnjih letih drastične spremembe na 

vodotokih, zaradi regulacij (neustreznega reševanja protipoplavne zaščite) in hidroelektrarn, tako da 

za najbolj ogrožene vrste več sploh ne vemo, če bodo v Sloveniji obstale. Za nekatere vrste se 

pričakuje, da bodo v Sloveniji izumrle, npr. sabljarka Pelecus cultratus, ki se pojavlja samo v reki Muri. 

V kolikor bi prišlo do izgradnje hidroelektrarn na Muri, bi ta vrsta veljala za izumrlo v Sloveniji. Vsem 

je tudi zelo dobro poznan problem obstoja risa Lynx lynx v Sloveniji. 

Dejansko stanje okolja in narave v Sloveniji je alarmantno in njuno stanje se slabša in se bo še 

slabšalo. Poleg tega se pripravljajo strategije, programi, načrti, ki predvidevajo posege, ki bodo še 

dodatno poslabšali stanje na vseh področjih: biodiverziteta, tla, voda in zrak. Kazalci okolja v Sloveniji 

za naravo in biotsko pestrost kažejo, da stanje ni ugodno 

(http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=13). Če bi Slovenija izvajala vse potrebne 

monitoringe, ki jih določa zakonodaja, bi se pokazalo še veliko slabše stanje okolja/ narave.   

 Str. 10: »Vizija Slovenije 2050, ki so jo v obsežnem in vključujočem procesu ustvarili njeni 

prebivalke in prebivalci, opisuje podobo stanja v državi, kakršnega si želimo v prihodnosti, in je 

ključna pri oblikovanju smeri dolgoročnega razvoja države.« Naše društvo ni sodelovalo pri 

pripravi tega dokumenta. V osnutek naj se navede imena oseb, ki so pripravljali ta osnutek in vse  

organizacije in posameznike, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta. DPRS ni bil nikoli 

obveščen niti povabljen k sodelovanju priprave strategije. Zanima nas, zakaj DPRS ni bil obveščen 

o pripravih teh dokumentov, ter po kakem ključu so izbirali, koga bodo vključili v pripravo teh 

dokumentov. 

Strategija je pripravljena premalo ambiciozno ob dejstvu, da v Sloveniji živimo na način, ki presega 
nosilno kapaciteto okolja: »Doseganje blaginje s preveliko rabo surovin in ekosistemskih storitev 
Zemlje je značilno tudi za Slovenijo, saj porabljamo toliko virov, da bi človeštvo, če bi živelo na enak 
način, zaloge Zemlje, ki so na voljo za eno leto, porabilo že do 13 maja2.« (tudi zapisano v osnutku 

                                                           
11

 https://alpeadriagreen.wordpress.com/2017/10/26/izbruh-prehranske-krize-nas-bo-okiral-le-datum-ni-znan-
/ 
2
 http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/country-overshoot-days/ V resnici je človeštvo v 

celoti v 2017 kritično mejo doseglo 2. avgusta, kar je najbolj zgodaj doslej. 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=13
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2017/10/26/izbruh-prehranske-krize-nas-bo-okiral-le-datum-ni-znan-/
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Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030). Poleg tega kazalci okolja v Sloveniji za naravo in 
biotsko pestrost kažejo, da stanje ni ugodno (http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=13).  

Vizijo Slovenije do leta 2050, ki jo je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (2017) je ocenil tudi Stane Saksida: »Seveda razumem, da se ljudje zgražajo nad 
vladno vizijo, saj je zanič.«3 »Končna verzija, ki je predstavljena na eni strani, je sestavljena iz dejstev, 
nesmislov in želja.« V dokumentu Vizija Slovenije 2050 v bistvu narave ni. V tem duhu je tudi 
pripravljena Strategija razvoja Slovenije do 2030, ki je predmet teh pripomb.  

 Str. 13: Cilji razvoja Slovenije so neustrezno, slabo oz. pomankljivo zastavljeni. Ohranjena narava 

in okolje sta ključna za doseganje vseh navedenih ciljev.  

 

Vseh 12 ciljev, ki so navedeni na Sliki 1, je povezanih s strateško usmeritvijo Ohranjeno zdravo 

naravno okolje.  

Da je ohranjeno zdravo naravno okolje podlaga vsem naštetim razvojnim ciljem, smo utemeljili bolj 

ali manj na primeru turizma.   

 
Slika 1: Povezovanje ciljev s strateškimi usmeritvami. Vir: Osnutek Strategije razvoja Slovenije do 

2030. 

 

Cilj 2- Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo. Pridobivanje znanja in spretnosti je 

neposredno povezano z ohranjeno naravo. Primeri: slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključuje 

vsebine ((biologija, spoznavanje narave...), študijski programi (biologija, gozdarstvo, gradbeništvo, 

                                                           
3
 Stane Saksida, sociolog. »Seveda razumem, da se ljudje zgražajo nad vladno vizijo, saj je zanič«. Kleme Košak, 

Mladina, 3.3.2017. http://www.mladina.si/179007/stane-saksida-sociolog/  
 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=13
http://www.mladina.si/179007/stane-saksida-sociolog/
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kmetijstvo, turizem, promet...)) in aktivnosti (šola v naravi, šola v naravi, gozdni vrtci4, šolske in 

obšolske dejavnosti, eko šole, vrtci na kmetijah itd.) povezane z naravo in človekom. 

Cilj 3 – dostojno življenje za vse. Ljudje, ki živijo v degradiranih območjih, že avtomatsko niso v 

enakovrednem položaju z drugimi prebivalci, nižji BDP, v mnogih primerih se celo kažejo kake 

značilne bolezni, zaradi negativnih vplivov itd.. Kar kažejo tudi državne statistike. Vzhodna Slovenija 

ima nižji življenjski standard, kot zahodna Slovenija. Zahodna Slovenija je manj degradirana kot 

vzhodna (več industrije, več intenzivnega kmetijstva itd.). Vzhodna Slovenija ima slabše življenjske 

pogoje, slaba kvaliteta podtalnice (številna območja brez pitne vode, npr. Apače) itd. Zahodna 

Slovenija pretežno živi od turizma, zato je tudi manjša brezposelnost. Z industrializacijo se poslabša 

življenjsko okolje prebivalcev. Območja, ki vključujejo npr. odlagališča (smrad, strupene snovi itd.), 

hidroelektrarne (poslabšanje stanja podtalnice itd.), tovarne itd.... pomenijo degradicijo okolja, ki 

vpliva na zdravje ljudi (Anhovo, Lafarge), onemogočajo razvoj trajnostnih dejavnosti (ind. cone, HE, 

tovarne itd. na dopust) in to prispeva k povečanju razlik med kvaliteto življenja prebivalcev Slovenije. 

Prebivalci, ki živijo v bolj zdravem življenjskem okolju so priviligirani v primerjavi s prebivalci 

degradiranih območij, npr. Mežiška dolina. 

Kot primer navajamo Pomurce, ki si prizadevajo proti izgradnji HE na Muri, med argumenti je tudi ta, 

da bo izgradnja HE objektov trajno degradirala okolje in s tem onemogočila razvoj turistične panoge, 

v kateri socialno in ekonomsko degradirana regija vidi priložnost za razvoj. Naravna in kulturna 

dediščina je v regionalnih strategijah vpisana kot razvojna priložnost. V zadnjih letih se je vezano na 

Muro in turizem že izvedlo več projektov (EU in slovenskih), mnogi še tečejo, organizacije pa stalno 

tudi pripravljajo nove prijave, saj te pomenijo priložnost za dodatne zaposlitve.5 Vendar pa so tako 

pretekla in prihodnja vlaganja ogrožena z načrti za izgradnjo HE. Takšna negotovost glede prihodnjih 

posegov v okolje regijo postavlja v razvojni krč in dejansko blokira razvojne korake. Če bo prišlo do 

izgradnje hidroelektrarn, bodo tisti, ki imajo svoje dejavnosti vezane na reko Muro, izgubili službe. Že 

zdaj tam številne mlade družine živijo od turizma. Primer podjetje Muramar6: »Z ženo vodiva podjetje 

MURAMAR, ki se med drugim ukvarja z organizacijo in izvedbo spustov po reki Muri, vodenjem po 

varovanih območjih in kulturnimi dogodki na in ob reki. Z načrtovano gradnjo verige hidroelektrarn 

namreč ne bo uničena samo narava, temveč tudi številne prostočasne in profesionalne dejavnosti na 

in ob reki Muri, ki dajejo kruh in omogočajo višjo kakovost bivanja številnim prebivalcem Pomurja in 

vedno številčnejšim obiskovalcem z vsega sveta. Mi, ki živimo za Muro in od Mure, podpiramo 

kampanjo Rešimo Muro – kakor tudi vse reke Balkana.« 

Turizem v Pomurju je v porasti (npr. na Otoku ljubezni v Ižakovcih je ZTK Beltinci leta 2016 izmeril 

50.000 obiskovalcev, 2017 pa že 13 % več). Ker je turizem kot gospodarska panoga globalno v 

porastu, je tudi lokalno prebivalstvo prepoznalo potencial v Muri za zmanjševanje brezposelnosti. 

                                                           
4
 http://www.gozdnivrtec.si/sl/  

5
 Primer: Projekt YouInHerit, 

http://www.pomurec.com/vsebina/45018/FOTO__Podpisali_pogodbe_novih_projektov_slovensko-
madzarskega_sodelovanja, http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/spodbujanje-razvoja-mehkih-vsebin/ 
6
 http://www.amazon-of-europe.com/si/podporniki-mura/ 

http://www.gozdnivrtec.si/sl/
http://www.pomurec.com/vsebina/45018/FOTO__Podpisali_pogodbe_novih_projektov_slovensko-madzarskega_sodelovanja
http://www.pomurec.com/vsebina/45018/FOTO__Podpisali_pogodbe_novih_projektov_slovensko-madzarskega_sodelovanja
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Zato so tudi v Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 

2014-2020) vključili razglasitev biosfere Mura in KP Mura, saj je ohranjena narava pogoj za razvoj 

turizma. Elica Horvat (glej opombo 5), direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci: »Delovanje 

zavoda je usmerjeno v ohranjanje in povezovanje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma. 

Po podatkih SURS-a kar 76,8 % tujih turistov meni, da jim je neokrnjena narava zelo pomembna pri 

izbiri destinacije. Izrabo energij reke Mure zato vidimo v trajnostno naravnanem razvoju turizma, ki 

bo zaradi velikih multiplikacijskih učinkov pozitivno vplival tudi na druge dejavnosti, hkrati pa 

trajnostnega razvoja ni možno uresničevati ob predpostavki, da bo uresničen projekt Dravskih 

elektrarn in zgrajene hidroelektrarne na Muri.«  

 

Primer težave v turizmu, če je okolje degradirano: https://www.dnevnik.si/1042781498 

 

Cilj 4-Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete. Slovenska kultura in nacionalna 

identiteta sta močno povezani z ohranjeno naravo.   

Primeri: 

 Poimenovanje prebivalcev regij po rekah, Pomurci, Podravci, Posavci itd. 

 Nacionalni simboli, kot sta Triglav (slovenski grb) in reka Soča (»Krasna si bistra hči planin«, S. 

Gregorčič). 

 Priljubljenost obiskovanja gora.  

 Primer reka Mura, ki za prebivalce območja ob reki predstavlja stalen vir identifikacije in za 

umetnike vir navdiha: literatura - Lainšček, Kreslin, Žabot, Kardoš, Klarisa Jovanović..., glasba - 

Kreslin, Moira..., fotografija (Monografija Tu bi lahko lebdela duša - Smej, Juhnov, Pojbič, 

Hagymás). Brez reke bi bili ljudje ob njej oropani temeljne identitete.  

 Republika Slovenija se v svetu promovira kot Zelena dežela, slogan I feel Slovenia. »Začutite 

zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo! Slovenija je po mednarodnih merilih Green Destinations 

(Zelene destinacije) prva država, ki je postala zelena destinacija sveta. Leži v osrčju Evrope, na 

stičišču Alp, Mediterana, Krasa in Panonskega sveta. Obiščite živahno glavno mesto Ljubljana v 

središču države, od tod pa se preprosto odpravite v zdravilne termalne vode panonskega sveta, v 

podzemni kraški svet, na gorske vrhove Alp ali v objem obmorskega Mediterana.«7  

Doda se tudi kazalec kulturna dediščina – stanje ohranjenosti. 

 

                                                           
7
 https://www.slovenia.info/sl 
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Cilj 5 – gospodarska stabilnost, Cilj 6 – Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in 

raziskovalni sektor, Cilj 7 – Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta:  

Ohranjena narava in kulturna dediščina sta osnova turizmu kot gospodarski panogi. Turizem kot 

gospodarska panoga se je v času recesije izkazal za najbolj robustno in stabilno gospodarsko panogo. 

»...turizem je kljub svoji občutljivosti dokazal v teh časih presenetljivo robustnost in stabilnost. 

Tržna recesija je manjša od povprečja, turistična ponudba kaže večjo tržno prilagodljivost kot druge 

panoge in hitrejšo reakcijo. To pa so prednosti in ne slabosti kriznega menedžmenta. Globalizacija je 

turizem okrepila, povečana mednarodna konkurenčnost ga je preprosto izbrusila in zato bo turizem v 

naslednjih letih najverjetneje med relativnimi panožnimi zmagovalci sedanje globalne krize.«8 

 »Črne napovedi, da bo recesija močno zaznamovala turistično sezono, se niso povsem uresničile. Na 

Direktoratu za turizem sicer beležijo pet odstotkov manj turistov kot lani, a so vseeno zmerno 

zadovoljni.«9 

 »Recesija ima vpliv na vse gospodarske subjekte, vendar imajo največ možnosti za preživetje in 

nadaljni obstoj tista podjetja in dejavnosti, ki so načrtno gradila kakovost poslovanja in imela utrjeno 

blagovno znamko.«10 

Med najhitrejšimi vejami turizma v svetu je ekoturizem. Ta prinaša kvalitetna delovna mesta z visoko 

dodano vrednostjo. Pri tem pridobivajo tudi drugi deležniki: eko kmetijstvo, kulinarična ponudba, 

specializirani turistični vodniki, welness storitve, svetovalne agencije, oblikovalski studiji, zeleno 

gradbeništvo, rekreacijsko ribištvo, športne panoge, kulturni sektor, rokodelci in mali podjetniki. V 

kolikor bo Slovenija zanemarjala ta segment, bo ogromno ljudi še naprej životarilo ob številnih 

izgubljenih priložnostih, medtem pa tujci že tržijo naše lepote in svoje goste peljejo v Slovenijo, ne da 

bi pri tem imela kaj od tega širša skupnost.  

 

Cilj 9 - Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 

Glede na to da sta zdravo življenjsko okolje in ohranjena narava temelj za doseganje vseh ciljev, je 

nujno, da se naravni vire loči tako, da vsak postane svoj razvojni cilj, jim podat svoje usmeritve in 

kazalnike. Ker gre za obsežno zadevo, ki jo je treba temeljito pripraviti, tukaj podajamo le nastavke. 

Pričakujemo, da se bo izvedla serija dodatnih delavnic, kjer bodo javnost in nevladne organizacije 

lahko sodelovale in temeljito pripravile razvojne cilje za naravo in okolje. 

X1. Razvojni cilj: Varstvo vode. Kazalnik: (1) stanje podzemnih voda, (2) stanje površinskih voda. 

Agenda 2030 – cilj 6. 

X2. Razvojni cilj: Varstvo tal. Kazalnik: (1) površina kmetijskih zemljišč; (2) kmetijska zemljišča v 

uporabi, ekstenzivna/ intenzivna; (3) gnojenje in pesticidi 

                                                           
8
 Turizem je eliksir sedanje krize. Dr.Bogomir Kovač. Mladina, 6.8.2009. http://www.mladina.si/47912/turizem-

je-eliksir-sedanje-krize/  
9
 VIDEO: Turistična sezona vendarle ni tako slaba. DELO. http://www.delo.si/novice/slovenija/video-turisticna-

sezona-vendarle-ni-tako-slaba.html, 4.9.2009 
10

 MANAGEMENT BLAGOVNIH ZNAMK KOT ODGOVOR NA RECESIJO V TURIZMU, Ervin Kazić: http://www.fm-
kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Kazic%20Ervin.pdf, 20.11.2009 

http://www.mladina.si/47912/turizem-je-eliksir-sedanje-krize/
http://www.mladina.si/47912/turizem-je-eliksir-sedanje-krize/
http://www.delo.si/novice/slovenija/video-turisticna-sezona-vendarle-ni-tako-slaba.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/video-turisticna-sezona-vendarle-ni-tako-slaba.html
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Kazic%20Ervin.pdf
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Kazic%20Ervin.pdf
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X3. Razvojni cilj: Kakovost zraka: (1) prašni delci; (2) promet – izvajanje ukrepov za zmanjševanje 

prometa, saj je največji problem tranzitni problem; (3) prilagoditev na podnebne spremembe - 

učinkovitot izvajanja ukrepov za zmanjšanje porabe energije v končni rabi energije;  (4) smrad 

X4. Razvojni cilj: BIDOVERZITETA in NARAVNE VREDNOTE, kot osnova doseganja ciljev Strategije 

razvoja Slovenije. Kazalniki: (1) stanje vrst in njihovih habitatov; (2) stanje naravovarstveno 

pomembnih območij; (3) ekosistemske storitve  

 

 

12 – Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 

Doda se ključna usmeritev:  

Izboljšanje zakonodaje v zvezi z javno službo in državnimi službami. Razvoj kazenske odgovornosti 

javnih uslužbencev v primeru nezakonitega delovanja oz. delovanja, ki ima negativen vpliv na državni 

finančni proračun in ima za posledico degradirano družbeno in naravno okolje. Vzpostavitev 

mehanizmov za škodno in kazensko odgovornost v državnih službah. 

 

Zaključek 

Strategiji, ki je predmet teh pripomb, ostro nasprotujemo, saj ne izpostavi bistvenih sestavin za 

varovanje osnovnih naravnih virov, ki so ključni za obstoj države. Strategija države bi morala temeljiti  

na strokovnih odločitvah, zaposlitvi ustreznih strokovnjakov za svoja področja na ključna mesta v 

svojih sektorjih, na interdisciplinarnem delovanje, vključevanju in upoštevanju pripomb strokovne in 

zaniteresirane javnosti, vsekakor pa ob največjem možnem varstvu naravnih virov, ki so osnova 

preživetju državljanov Republike Slovenije. Potrebna je tudi prenova Vizije 2050, ki vsebin narave 

sploh ne obravnava.  

Zahtevamo, da pripombe upoštevate in se nanje ustrezno odzovete.  

Zahtevamo, da se izvedejo dodatne delavnice, na katere se povabi nevladne organizacije s področja 

okolja, narave in kulture.  

 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica DPRS  
 

 
Poslujemo brez žiga. 

 


