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Zadeva: Pripombe na osnutek NPVO 2030 – poglavje Biotska pestrost in naravne vrednote 

– Nacionalni program varstva narave 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. Sodelovali smo na delavnici 

»Nacionalni program varstva narave (NPVN) v okviru Nacionalnega programa varstva okolja 2030«, ki 

se je odvijala 5.1.2018. S tem dopisom posredujemo pripombe na dokument št. 354-72/2017 

(Ljubljana, februar 2018) in sicer samo za del NPVN, ki ste nam ga posredovali z dopisom št. 354-

72/2017, z dne 19.2.2018. 

Slovenija je vroča točka biodiverzitete, kar je tudi velika prednost Slovenije (tudi v gospodarskem 

smislu), za to bi varstvu narave bilo potrebno dati poseben pomen. 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. 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. 

Pripombe na osnutek NPVO 2030 – NPVN 2030: 

Pripravo NPVN določa 94. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14). V drugem odstavku je navedeno, da se 

pripravi na podlagi ocene stanja ohranjenosti narave, na podlagi katerih se določijo cilji in usmeritve 

za: 

mailto:dprslovenije@gmail.com
http://www.dprs.si/sl
mailto:gp.mop@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
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1.      ohranitev biotske raznovrstnosti s programom ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in ekosistemov; 

2.      varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih 
vrednot; 

3.      način izpolnjevanja mednarodnih obveznosti; 
4.      vzgojo in izobraževanje na področju ohranjanja narave; 
5.      ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave; 
6.      zagotavljanje finančnih virov za izvajanje varstva narave. 
 
Pripomba DPRS 1: NPVN še vedno ni pripravljen v skladu s 94. členom ZON, saj ni nikjer navedena 

ocena stanja ohranjenosti narave, na podlagi katere,  bi se lahko določili cilji in usmeritve. Stanje 
na področju rib je alarmantno! Na vseh obstoječih velikih in malih hidroelektrarnah je zaznano 
izginjanje rečnih vrst rib (študije in monitoringi v primerih energetskih objektov in presojah za 
novo načrtovane HE; študije in monitoringi so nedostopni); velik problem predstavljajo 
regulacije vodotokov (neutrezno urejanje vodotokov in neustrezno reševanje proti poplavne 
zaščite), ter ribiško upravljanje (vlaganje rib – ohranjanje genetsko čistih populacij; vnos 
tujerodnih vrst rib, ribiško gojitveni potoki).  

 

 Na str. 12: je navedeno »da se - na splošno – stanje okolja izboljšuje, ..., da so okrepljena 

prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti,...«.  Pripomba DPRS 2: 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. Dejstvo je, 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 maja1.« (tudi zapisano v osnutku 

Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030).  Dejansko stanje okolja in narave v 

Sloveniji je alarmantno in njuno stanje se slabša in še se bo 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.   

 

 Na str. 12 je navedeno »za večino elementov varstva okolja je značilno stanje »večinoma na dobri 

poti k doseganju ciljev. Več napora bo potrebno vložiti za izboljšanje stanja glede biotske 

raznovrstnosti, onesnaženosti zraka s PM10 in prizemnim ozonom.« Pripomba DPRS 3: Doda se 

tudi voda. Ribe so biološki element za ocenjevanje ekološkega stanja voda (Okvirna vodna 

direktiva2), njihovo stanje v Sloveniji je alarmantno. Cilji za doseganja stanja so navedeni v načrtih 

upravljanja voda (NUV II3), kjer je navedeno: »Zaradi različnih obremenitev na VO Donave 

                                                           
1 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. 
2 OVD - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike. 
3 NUVII - Načrt upravljanja voda na vodnem območju  Donave  za obdobje 2016–2021. 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=13
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/country-overshoot-days/
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okoljska cilja doseganje dobrega ekološkega stanja/potenciala ali dobrega kemijskega stanja 

površinskih voda ne bosta dosežena na 51 VTPV (42 %) od 121 VT. Na VO Donava okoljski cilji 

morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 63 VTPV (52%) medtem ko bo 7 VT (6 %) VT doseglo 

zanje zastavljene okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala ali 

kemijskega stanja voda (Preglednica 2-40).«  

Tabela 1: Stanje rib ocenjeno v Zbirnem poročilu po Direktivi o habitatih 2013. Stanje je verjetno še 

slabše, namreč se ne izvaja ustrezen monitoring rib. 

Skupina Kod
a 
vrst
e 

Vrsta Biogeografs
ka regija 

območje 
razširjenosti 

ohranjenost 
populacij 

ohranjenost 
habitata 

obeti za 
prihodnost 

končna 
ocena stanja 

Fish 1097 Lethenteron 
zanandreai 

CON FV FV FV FV FV 

Fish 1105 Hucho hucho ALP FV U1- FV U1= U1= 

Fish 1105 Hucho hucho CON U1= U1= U1= U1= U1= 

Fish 1107 Salmo marmoratus ALP FV U1+ FV U1+ U1+ 

Fish 1107 Salmo marmoratus CON U1= U1= U1= U1+ U1+ 

Fish 1109 Thymallus 
thymallus 

ALP FV U1= FV U1= U1= 

Fish 1109 Thymallus 
thymallus 

CON FV U1= FV U1= U1= 

Fish 1115 Chondrostoma 
genei 

CON XX XX XX XX XX 

Fish 1120 Alburnus albidus CON FV FV FV FV FV 

Fish 1122 Gobio uranoscopus ALP FV FV FV FV FV 

Fish 1122 Gobio uranoscopus CON FV U1- U1- U1- U1- 

Fish 1130 Aspius aspius CON FV U1x U1= XX U1x 

Fish 1131 Leuciscus souffia ALP U1 U1 U1 U1 U1x 

Fish 1131 Leuciscus souffia CON FV FV FV FV FV 

Fish 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

ALP U1x U1x U1x U1x U1x 

Fish 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

CON FV FV FV FV FV 

Fish 1136 Rutilus rubilio ALP XX XX XX XX XX 

Fish 1136 Rutilus rubilio CON FV FV FV FV FV 

Fish 1137 Barbus plebejus CON FV FV FV FV FV 

Fish 1137 Barbus plebejus ALP FV U1= U1= U1= U1= 

Fish 1138 Barbus 
meridionalis 

ALP FV FV FV FV FV 

Fish 1138 Barbus 
meridionalis 

CON FV FV FV FV FV 

Fish 1141 Chalcalburnus 
chalcoides 

CON FV U1x FV XX U1x 

Fish 1145 Misgurnus fossilis ALP U1x XX XX XX U1x 

Fish 1145 Misgurnus fossilis CON U1x U1x U1= XX U1x 

Fish 1146 Sabanejewia 
aurata 

ALP FV FV FV FV FV 

Fish 1146 Sabanejewia 
aurata 

CON FV FV FV FV FV 

Fish 1149 Cobitis taenia ALP FV FV FV FV FV 

Fish 1149 Cobitis taenia CON FV FV FV FV FV 

Fish 1152 Aphanius fasciatus CON FV FV FV FV FV 

Fish 1157 Gymnocephalus CON XX XX XX XX XX 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/65/2/2013/HabitatnaDirektiva_zbirno_porocilo_2013_3433.xlsx
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schraetzer 

Fish 1159 Zingel zingel CON FV FV FV FV FV 

Fish 1160 Zingel streber ALP FV XX FV XX XX 

Fish 1160 Zingel streber CON FV U1= FV U1- U1- 

Fish 1163 Cottus gobio ALP FV FV FV FV FV 

Fish 1163 Cottus gobio CON FV FV FV FV FV 

Fish 2011 Umbra krameri CON FV U1= FV XX U1x 

Fish 2484 Eudontomyzon 
mariae 

ALP U1x U1x U1= U1x U1x 

Fish 2484 Eudontomyzon 
mariae 

CON FV FV FV FV FV 

Fish 2511 Gobio kessleri ALP FV FV FV FV FV 

Fish 2511 Gobio kessleri CON FV FV FV FV FV 

Fish 2522 Pelecus cultratus CON XX XX XX XX XX 

Fish 2533 Cobitis elongata ALP FV FV FV FV FV 

Fish 2533 Cobitis elongata CON FV FV FV FV FV 

Fish 2555 Gymnocephalus 
baloni 

CON U1= XX U1x XX U1x 

Fish 5345 Rutilus virgo ALP FV U1= U1x FV U1= 

Fish 5345 Rutilus virgo CON FV FV FV FV FV 

Fish 6158 Gobio vladykovi CON FV FV FV FV FV 

Razlaga ocen 

FV ugodno stanje 

U1+ neugodno stanje – se izboljšuje 

U1= neugodno stanje – stabilno 

U1- neugodno stanje – se slabša 

U1x neugodno stanje – trend ni znan 

U2+ slabo stanje – se izboljšuje 

U2= slabo stanje – stabilno 

U2- slabo stanje – se slabša 

U2x slabo stanje – trend ni znan 

XX stanja ni bilo mogoče oceniti 

 

 Na str. 22 poglavje »Stanje in izzivi za ohranitev biotske raznovrstnosti«. Pripomba DPRS 4: ZON v 

členu 94. določa, da se NPVN pripravi na podlagi ocene stanja ohranjenosti narave, na podlagi 

katerih se določijo cilji in usmeritve. Ocena stanja in ohranjenosti ni določena, saj država ne 

izvaja vseh potrebnih monitoringov oz. jih izvaja v zelo okrnjenem obsegu. V NPVN bi pričakovali 

seznam vseh vrst za katere je država dolžna izvajati monitoring, ter navesti, za katere vrste se 

monitoring izvaja in v kakšnem obsegu oz. ne izvaja, za katere vrste in območja je potreben 

sploh opis začetnega stanja in vzpostavitev monitoringa itd. V nasprotnem primeru ciljev in 

usmeritev ni možno podati. Hkrati tudi ne bo možno v naslednjem obdoju priprave NPVN 

napovedati stanja biotske raznovrstnosti, ter uspešnost ciljev in usmeritev zastavljenih v tem 

NPVN. 

 

 Na str. 22 je navedeno, da se ohranja biotska raznovrstnost s programom ukrepov varstva 

rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in ekosistemov; ohranitev naravnih vrednot pa s 

programom ukrepov varstva... Pripomba DPRS 5: Slovenija ima izdelan samo Program 
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upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (PUN2000), ob dejstvu, da ne vključuje varstva 

domorodnih vrst rib. Akcijski načrti so izdelani samo za velike zveri, medtem, ko nikoli niso bili 

izdelani Akcijski načrti za najbolj ogrožene vrste, v primeru rib, npr. sulec Hucho hucho, kečiga 

Acipenser ruthenus, podust Chondrostoma nasus, velika senčica Umbra kramerii itd. Predvideti bi 

bilo potrebno izdelavo akcijskih načrtov za najbolj ogrožene vrste. Prav tako Slovenija nima 

izdelanega programa upravljanja z naravnimi vrednotami, ekološko pomembnimi območji in 

endemiti oz. nacionalno pomembnimi vrstami. Zanemarja pa se tudi varstvo vrst na genetski 

ravni. 

 

 Str. 23: »...iskanje novih finančnih sredstev (npr. v skladih EU in v zasebnem sektorju)«. Pripomba 

DPRS 6: V dokumentu je tudi navedeno, da bo namenjenih varstvu narave 53 milijonov evrov. Ni 

jasno razvidno koliko bo država namenila več sredstev za izvajanje monitoringov, ki so na 

področju živalskih in rastlinskih vrst močno podhranjeni. Tudi ni razvidno, kje se bodo monitoringi 

ob vseh znanih dejstvih (močno pomanjkanje podatkov) povečali in koliko dodatnih sredstev 

bodo prinesli dopolnjeni obstoječi monitoringi in novo vzpostavljeni monitoringi. Prav tako ni 

jasno razvidno čemu vse bo namenjen ta denar.  

 

Po Direktivi o okoljski odgovornosti4 bi bilo potrebno vključiti tudi zahtevo, da se v primerih 

obstoječih objektov za pridobivanje hidroenergije vzpostavijo redni monitoringi rib, mulja, 

nihanja voda.., v skladu s tem se določi okoljska škoda, ter ustrezni ukrepi za sanacijo škode 

(vrste povrne v ugodno stanje), ter odškodnine po zavarovanih, varovanih in močno ogroženih 

vrstah. Pripravi oz. posodobi se pravilnik za ocenjevanje škode po ribah, v katerem je potrebno 

drastično dvigniti ceno škode po zavarovanih, varovanih in ogroženih vrstah. V skladu s temi 

dejstvi je potrebno tudi spremeniti zakonodajo. 

 

 Str. 24 poglavje: »Stanje in izzivi za varstvo naravnih vrednot«. Pripomba DPRS 7: Stanje naravnih 

vrednot ni podano. Stanje bi bilo potrebno določiti glede na zvrsti naravnih vrednot (botanična, 

zoološka, ekosistemska itd.), ter navesti koliko je bilo do sedaj katerih uničenih.  

 

 Str. 26: »Zavarovana območja«, Usmeritve. Pripomba DPRS 8: V zavarovanih območjih se 

prepove vlaganje rib in ukine ribiško gojitvene potoke. Postopoma se mora ta praksa uveljaviti v 

območjih Natura 2000. K usmeritvi navedeni pod prvo točko se doda k varstvu narave, 

kmetijstvo, gozdartsvo itd. »upravljanje voda«. 

 

 

 Str. 27: Neposredni naravovarstveni nadzor. Usmeritve. Pripomba DPRS 9: Povečat vlogo 

naravovarstvenim nadzornikom, tudi izven zavarovanih območij. Pri usmeritvi »Nadaljevati z 

vzpostavljanjem naravovarstvene nadzorne službe, in sicer prednostno na način, da se v izvajanje 

vključujo tudi osebe javnega prava...« se doda »in nevladnih organizacij«, saj so predstavniki le 

teh največ na terenu in dejansko spremljajo stanje vrst in habitatov. 

 

 Str. 28, spremljanje stanja biotske raznovrstnosti. Pripomba DPRS 10: Pripravi se celovita shema 

za izvajanje monitoringa vrst, tako Natura 2000, kot domorodnih vrst (izhodišče Rdeči seznami 

                                                           
4 Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. 
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RS, ki jih je potrebno prenoviti, ter obe Uredbi o ogroženih prosto živečih živalskih in rastlinskih 

vrst). Trenutno država niti ne ve, kaj vse bi morala spremljati. Potreben je Program monitoringov 

z vsemi vrstami za katere je potrebno monitoring izvajati, obseg monitoringov, ter finančna 

ocena. Tudi to ne drži, da poteka monitoring za nekatere skupine živali. Za vse navedene skupine 

se monitoringi sploh ne izvajajo, ampak se samo za določene vrste znotraj skupine, pa še to ne v 

celem obsegu.  

 

 Str. 28, Informacijski sistem. Pripomba DPRS 11: doda se, da so študije in monitoringi 

neposredno informacije javnega značaja, da jih MOP pridobi od investitorja v času postopkov 

presoj vplivov na naravo in okolje. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Agencija RS za 

okolje (ARSO) trenutno ne pridobivata osnovnih študij in monitoringov, ki so nujni za presojo 

vplivov na naravo in okolje , kljub temu, da vodijo postopke in presojajo vplive posegov na naravo 

in okolje. 

 

V primeru spodnje Save DPRS še danes nismo prejeli študij. Zahtevali smo jih od ZZRS in MOP. V 

primeru ZZRS je Informacijska pooblaščenka odločila, da so študije informacije javnega značaja in 

da so nam jih dolžni posredovati5. V primeru MOP pa je Informacijska pooblaščenka odločila, da 

nam ne rabijo posredovati teh študij, ker jih MOP nima6. Kar je nesprejemljivo ob dejstvu, da 

MOP vodi postopke presoje vplivov planov, programov, načrtov, posegov... (posegov) na okolje in 

naravo, ter soglaša ali ne soglaša k posegom. 

 

 Str. 29 Vzpostavitev in vzdrževanje zelene infrastrukture. Pripomba DPRS 12:  V četrtem 

odstavku se doda ribe! Za dobro stanje ribjih vrst je nujno ukrepanje na obstoječih 

hidroenergetskih objektih, ter na reguliranih delih vodotokov, kjer proti poplavne zaščite niso bile 

ustrezno izvedene.  

 

 Str. 31, Preglednica 1. Pripomba DPRS 13: Cilj 1/3 Doda se priprave Akcijskih načrtov za najbolj 

ogrožene vrste. Za dopolnitev ostalih ciljev, obrazložitve navedene že zgoraj. 

 

 Str. 56, Ukrepi za doseganje ciljev na področju urejanja voda. Pripomba DPRS 14: Za spremljanje 

doseganja dobrega ekološkega stanja so ključni element ribe, ki ga določa OVD. Za načrtovanje 

upravljanja voda je ključno poznavanje stanja rib. Med ukrepe se vključi monitoring rib po OVD, 

saj se razlikuje od monitoringa rib Natura 2000! 

 

 Str. 84, poglavje 5, Usmeritve za načrtovanje in izvajanje politik, ki vplivajo na varstvo okolja. 

Pripomba DPRS 15: Glede na alarmantno stanje rib v Sloveniji, bi bilo nujno razglasiti 

izključitvena območja, območja kjer HE objektov ne bi bilo možno graditi. Tej definiciji zagotovo 

ustrezajo vsa območja Natura 2000! Na vseh obstoječih hidroenergetskih objektih smo priča 

izginjanju reofilnih vrst rib, tudi na novo zgrajenih HE! Vsa območja Natura 2000 se razglasi za 

izključitvena območja. 

                                                           
5 https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-zavod-za-ribistvo-slovenije-
2966/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20sl
ovenije  
6 https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-ministrstvo-za-okolje-in-prostor-
2969/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20sl
ovenije  

https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-zavod-za-ribistvo-slovenije-2966/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20slovenije
https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-zavod-za-ribistvo-slovenije-2966/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20slovenije
https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-zavod-za-ribistvo-slovenije-2966/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20slovenije
https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-ministrstvo-za-okolje-in-prostor-2969/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20slovenije
https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-ministrstvo-za-okolje-in-prostor-2969/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20slovenije
https://www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-ministrstvo-za-okolje-in-prostor-2969/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=dru%C5%A1tvo%20za%20preu%C4%8Devanje%20rib%20slovenije
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 Str. 96, 97. Pripomba DPRS 16: V primeru hidroelektrarn se uvede prispevek za sanacijo mulja, 

nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju objektov HE, okoljska dajatev zaradi 

obremenjevanja okolja in narave (pomori rib, uničevanje drstišč zaradi nihanja vodostaja itd.). 

Zbrana sredstva se usmeri v izboljševanje stanja vodotokov, zlasti kar se tiče ribjega življa. Ribe so 

biološki element za ugotavljanje ekološkega stanja voda. 

 

 Str. 103, Preglednica 15. Pripomba DPRS 17: Sporno je izpostavljanje samo nekaterih živalskih 

skupin, ob dejstvu, da so ribe ključni pokazatelj stanja voda, kot so ptice stanja kmetijske krajine. 

Ob dejstvu, da so ribe po OVD ključni biološki element za določanje ekološkega stanja voda, si 

ribe prav tako zaslužijo navedbo v preglednici. Doda se ribe!     

 

 Str. 104, Vode. Pripomba DPRS 18: v preglednico se k NARAVI in BIOTSKA PESTROST doda RIBE! 

Po OVD so ribe ključni biološki element za določanje ekološkega stanja voda.  

 

 

 

Zaključek: 

NPVN 2030 je še vedno pripravljen pomanjkljivo. Manjka izhodiščno stanje vrst in habitatnih tipov na 

podlagi katerih bi se lahko pripravljali cilji in usmeritve v skladu s 94. členom ZON. Za temeljito 

obravnavo obravnavanega dokumenta bi potrebovali veliko več časa, saj bi bilo potrebno pripraviti 

izhodiščno stanje z vsemi dejstvi, na podlagi katerih bi se lahko pripravili cilji in usmeritve. 

Pridružujemo se tudi Skupni izjavi nevladnih organizacij o dopolnjenem osnutku Nacionalnega 
programa varstva narave (NPVN), ki je sestavni del Nacionalnega programa varstva okolja 2030 in 
vam je bila prav tako posredovana danes v imenu 17 nevladnih organizacij. 

 
V upanju, da boste upoštevali pripombe, ki vam jih posredujemo. 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica DPRS  

 

 
Poslujemo brez žiga. 

 


