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S Programom upravljanja rib bodo določene dolgoročne usmeritve upravljanja rib na državni ravni za 

obdobje 12 let. Gre za enega najpomembnejših dokumentov, ki bo urejal za sladkovodno ribištvo 

življenjsko pomembna vprašanja, kot so cilji in usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib, naloge in 

ukrepe za doseganje ciljev upravljanja rib, oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnofinančnih 

sredstev za doseganje ciljev ter bo določil tudi nosilce posameznih nalog. Na RZS smo zato od vsega 

začetka njegove priprave aktivno sodelovali v kreiranju vsebine. Kljub dejstvu, da pri pripravi 

dokumenta aktivno sodelujemo že pet let, pa nas pripravljavec praviloma ne seznanja s tem, katere 

pripombe so bile upoštevane in z razlogi za tiste, ki niso bile. Tako je bilo tudi z zadnjim osnutkom.  

 

K javno objavljeni verziji osnutka programa v postavljenem roku posredujemo pripombe, med 

katerimi bomo najprej opredelili tiste, ki so načelne, konceptualne in metodološke narave, zahtevajo 

pa temeljito vsebinsko dopolnitev osnutka programa, v nadaljevanju pa navajamo povsem konkretne 

predloge za dopolnitev posameznih točk programa.  

 

1. Uvod 

 

Upravljanje rib v skladu z 2. členom ZSRib obsega upravljanje ribolovnih virov, torej prostoživečih 

rib in drugih vodnih živali. V osnutku programa pa se obravnava predvsem ribolovne vrste rib, kar 

pomeni, da program upravljanja rib ne obravnava celovito vodnih biotopov, vključno z ukrepi 

njihovega varstva. 

 

2. Ocena stanja in analiza preteklega upravljanja rib in iz nje izvedeni ukrepi   
 

Sonaravna gojitev rib in poribljavanje ribolovnih revirjev z njimi sta v neposredni zvezi in odvisnosti 

od ekološkega in kemičnega stanja površinskih voda. 

 

Nov osnutek Programa razkriva nekaj grozljivih statističnih podatkov in žal tokrat ne gre le za 

statistiko, pač pa za dejstva, ki držijo tudi na terenu. V preteklih 15 letih smo izgubili 50% ribolovnih 

dni, 50% ulova salmonidov in ravno toliko ciprinidov. V kolikor se ta trend ne ustavi, smo ob 

slovensko ribištvo v naslednjem enako dolgem obdobju, ali pa nemara še prej. 

 

Analiza sonaravne gojitve za preteklo obdobje kaže, da rezultati v posameznih primerih niso bili 

znotraj pričakovanj. Zaznava se upad uspeha vzreje, izpleni po končanih ciklusih so glede na število 

vloženega zaroda manjši, kot so bili v preteklosti. Takšna ocena je vsekakor točna, problem pa vidimo 
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v tem, da vzroki za takšno stanje niso nikjer opredeljeni in argumentirani. V poglavju, ki se 

nanaša na oceno stanja poribljavanja, je namesto ocene že predviden ukrep: za določitev gojitvenih 

revirjev za namen sonaravne gojitve rib je treba upoštevati ekološko stanje posameznih potokov ter 

njihov naravovarstveni status. Uvodni stavek podpoglavja o ekološkem in kemičnem stanju 

površinskih voda pa že vsebuje oceno, da se razmere za izvajanje ribiškega upravljanja v Sloveniji 

poslabšujejo.  

 

S splošno oceno se lahko strinjamo, nikakor pa z dokončnimi ocenami ekološkega stanja na 

posameznih vodotokih. Dejstvo namreč je, da z ocenami ekološkega stanja naših gojitvenih potokov 

ne razpolagamo, so pa ključnega pomena za sonaravno gojitev in poribljavanje ter trajnostno rabo rib. 

Dokončnih ocen o ekološkem stanju ribolovnih voda tudi ne moremo sprejemati, dokler v oceni niso 

upoštevani vsi biološki elementi. Ribe so vsekakor med pomembnejšimi, metodologija  ugotavljanja 

ekološkega stanja na njihovi podlagi pa je še v izdelavi.   

 

Na degradiranost habitatov kaže tudi dejstvo, da je sedanje ribištvo na infuziji in priklopljeno na 

aparate, ki jim pravimo ribogojnice. 70% ulova predstavljajo namreč ribe iz ribogojnic - krap in 

šarenka. Govoriti in pisati, kaj vse naj ribiči delajo, da izboljšajo stanje populacij, je ob naraščajočih 

trendih uničevanja okolja, nalaganje Sizifovega dela. Ali bo trud ribičev, ki skrbijo za revirje sovpadal 

z ostalimi pozitivnimi okoljskimi trendi, ali pa tudi upravljanje rib ne bo steklo v pravo smer.  

 

Zakaj izpostavljamo potrebo po objektivni oceni ekološkega stanja? 

 

ZSRib kot pomemben cilj postavlja varovanje in ohranjanje narave salmonidnih in ciprinidnih voda. 

Dejstvo je, da je kakovost habitatov temelj sonaravne gojitve rib, ki je bila in mora tudi v prihodnje 

ostati ključni vir za poribljavanje ribolovnih revirjev in trajnostno rabo rib. Drugo pomembno dejstvo 

je v tem, da je ekološka ocena  stanja predvidena kot eden izmed pomembnejših elementov za 

določanje višine koncesijske dajatve, zato mora biti objektivna. In tretjič. Cilji za doseganje kakovosti 

voda so jasno določeni. Dobro ekološko stanje je potrebno doseči tudi tam, kjer ga danes ni. 

Nekritična ocena stanja in posledično racionalizacija sonaravne gojitve ob sočasnem zmanjševanju 

števila revirjev, ki so bili v preteklem obdobju namenjeni tej dejavnosti, je nedopustno, saj si s tem 

izpodkopavamo temelj za trajnostno rabo rib, slovenska sladkovodna ribiška politika pa zavestno 

priznava prevladujoč vpliv onesnaževalcev vseh vrst in nesposobnost doseganja postavljenih ciljev. 

Prej kot ukrepe za zmanjšanje števila gojitvenih revirjev je zato potrebno sprejeti ukrepe za zboljšanje 

njihovega ekološkega stanja.  

 

V končni fazi pa je to vprašanje pomembno tudi z ekonomskega vidika. Prodana turistična ribolovnica 

pomeni le 15% vsega, kar ribolovni turist pusti v deželi. Ostalih 85% napaja druge storitve, ki so 

vezane na turizem in drugo ponudbo, ki jo izkoristi gost. Ob obstoječem trendu se ni potrebno vprašati 

le, kaj bo z ribjimi populacijami in sonaravnim razvojem, pač pa tudi koliko razvojnih možnosti in 

zaslužka bomo iz naslova propadajočega ribištva izgubili kot narod - in ne le ribiči. 

 

3. Cilji, usmeritve in ukrepi za varstvo in trajnostno rabo rib  
 

Že doslej smo opozarjali na metodološko in vsebinsko korektno izdelavo programa upravljanja rib v 

točki z naslovom »Cilji, usmeritve in ukrepi za varstvo in trajnostno rabo rib«. Ta tematika je sedaj 

obravnavana v točki 6. osnutka programa z enakim naslovom in nekoliko spremenjeno notranjo 

strukturo, ki pa še vedno ne konkretizira vsebin, ki jih zahteva zakon.   

 

ZSRib v 2. točki drugega odstavka 10. člena določa, da program upravljanja rib vsebuje zlasti »cilje in 

usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib« torej cilje in usmeritve, ki se nanašajo na:  

 

- izvajanje ribolova,  

- ribolovni režim,  

- prepovedi (V. poglavje zakona - varstvo),  

----------------------- 

- trajnostno rabo rib,  
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- odvzem spolnih celic,  

- poribljavanje,  

- genski material,  

- sonaravno gojitev,  

- gradnje in posege v ribiški okoliš ter  

- pogine rib (IV. poglavje zakona – trajnostna raba rib).  

 

V 3.točki istega odstavka pa ZSRib določa, da program  vsebuje tudi »naloge in ukrepe za doseganje 

ciljev upravljanja rib«, ki pa so našteti v 5. členu zakona: 

 

- celostno načrtovanje in upravljanje rib na teritorialno zaokroženih območjih,  

- omogočanje trajnostne rabe rib in etike ribolova,  

- načrtovanje, pospeševanje in nadzor gojitve rib za poribljavanje voda,  

- ohranjanje in varovanje naravnih populacij rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in 

številčnosti,  

- varstvo ogroženih ribjih vrst in njihovih združb, preprečevanje vnosa tujerodnih ribjih vrst v 

celinske vode in njihovega širjenja,  

- varovanje in ohranjanje narave salmonidnih in ciprinidnih voda.  

 

Cilji in usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib so eden izmed segmentov upravljanja rib, ki jih 

zakon ni konkretneje opredelil, zato jih prepušča programu, med tem ko so cilji upravljanja rib v 

zakonu jasno definirani. Zato tudi ni primerna opredelitev v prvem stavku 6. točke, da so 

najpomembnejši splošni cilji upravljanja rib »deloma« že določeni v zakonu, ker je treba upoštevati 

dejstvo, da so sprejeti in jih je zato potrebno tudi spoštovati. Konkretnejši cilji se lahko zato definirajo 

le kot njim podrejeni cilji oziroma podcilji, ki predstavljajo operacionalizacijo v zakonu predpisanega 

cilja.  

 

Kot primer konflikta med naslovom poglavja in notranjo strukturo tega poglavja navajamo prvo 

podtočko »6.1 Načrtovanje na področju upravljanja rib«, ki sicer sodi med naloge in ukrepe za 

doseganje ciljev, ne pa cilje in usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib.  

 

Že zakonodajalec je torej ocenil, da gre za vsebinsko tako različne probleme, da jih je potrebno 

obravnavati v dveh ločenih sklopih, zato vedno bolj čudi dejstvo, da pripravljavec ni upošteval že 

posredovane pripombe, da bi bilo strokovno in vsebinsko korektno ter skladno z zakonom vsebino te 

točke razdeliti v dva ločena vsebinska sklopa, ju opremiti z ustreznima naslovoma, torej »Cilji in 

usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib« in »Naloge in ukrepi za doseganje ciljev 

upravljanja rib« ter ju primerno vsebinsko dopolniti s konkretnimi nalogami in ukrepi za 

doseganje zgoraj navedenih ciljev.  

 

Le s takšnim pristopom bo v programu zajeto vse tisto, kar mora biti in je dejansko pomembno. V 

predstavljeni mešanici jabolk in hrušk, ki je prisotna v obravnavanem osnutku, pa bo verjetno le 

malokdo opazil, da v programu ni opredeljenih nobenih nalog in ukrepov za pospeševanje in nadzor 

gojitve rib, ki jih zahteva tudi zakon o sladkovodnem ribištvu, saj predstavljata pomemben cilj 

upravljanja rib. 

 

Pri že posredovani in ponovljeni ter dopolnjeni pripombi vztrajamo, sicer pa pričakujemo od 

pripravljavca vsaj argumentirano obrazložitev, zakaj pripombe oziroma predloga ne upošteva. 

 

4. Potrebna javnofinančna sredstva 

 

Glede na kompleksnost predvidenih nalog je dejansko težko natančno načrtovati obseg javnofinančnih 

sredstev za  izvedbo posamezne naloge oziroma za doseganje zastavljenih ciljev. Vsekakor pa je v 

programu potrebno opredeliti vsaj instrumente, preko katerih se bo zagotavljalo financiranje. Enega 

izmed njih, formiranje ribiškega sklada, ki bi zagotavljal predvsem pospeševanje gojitve avtohtonih 

ribjih vrst in poribljavanje z njimi, smo ribiči že večkrat predlagali. Predlagali smo tudi vire, iz 

katerega bi se polnil. Lahko so to odškodnine zaradi gradbenih in drugih posegov v ribiške okoliše, ki 
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bi jih plačevali investitorji, pa tudi odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste, 

kot sta veliki kormoran in siva čaplja. Vsekakor pa menimo, da bi bilo potrebno tudi prihodke iz 

koncesijskih dajatev vračati nazaj v ribolovne vode.   

 

5. Pripombe k posameznim točkam programa: 
 

5.1 Načrtovanje 

 

V dosedanjih pripombah smo pogosto navajali, da se v programu napačno uporabljata pojma 

»upravljanje rib« in »ribiško upravljanje«, kar je v obravnavanem osnutku v dobršni meri odpravljeno. 

Zbode pa še vedno opredelitev v prvem stavku uvodnega odstavka, kjer je napačno navedeno: zakon 

kot osnovo za ribiško upravljanje določa program upravljanja rib – dejstvo je, da zakon kot osnovo za 

upravljanje rib določa program upravljanja rib, ki bo prvič opredeljen v tem dokumentu. 

 

5.3.4 Ribolovni uplen 

 

Pri prikazu uplena ciprinidov bi bilo za nadaljnjo analizo stanja in ukrepov za upravljanje rib  

korektno, če bi prikazali uplen v celinskih vodah ločeno za tekoče vode ( reke, potoki) in zaprte 

ribolovne vode ( ribniki, jezera ). Gre za zelo različne habitate  z vidika vpliva gradbenih posegov, 

spreminjanja vodnega režima, vpliva ribojedih ptic, poribljavanj in  pogojev ribiškega upravljanja. 

 

Predlagamo, da se tekst odstavka pod sliko 12 na strani 29 glasi: 

 

Na sliki (Slika 12) je prikazana primerjava števila salmonidnih ribolovnih dni, uplena ter vzdrževalnih 

poribljavanj potočne postrvi (mladice dolge 5-20 cm) v obdobju 1986-2010. Struktura velikostnih 

razredov mladic potočne postrvi vloženih v ribolovne revirje je bila bolj ali manj konstantna, saj so 

večinoma izvirale iz sonaravne gojitve, kjer se po končanih ciklusih odlovi večinoma enako število 

mladic posameznih velikostnih razredov. Delež mladic posameznih velikostnih razredov je iz leta v 

leto podoben, razlikuje pa se skupno število vloženih mladic. Med posameznimi leti so zaradi različnih 

hidroloških pogojev opazna nihanja, vendar se vpliv takega nihanja v daljši časovni seriji zmanjša. 

Dve od treh primerjanih spremenljivk kažeta izrazito negativen trend. Najbolj se je zmanjšal uplen, ki 

je upadel skoraj za faktor 10 (90%), močno se je zmanjšalo tudi število ribolovnih dni, trendna črta 

vzdrževalnih poribljavanj pa je precej uravnotežena. Iz tega lahko zaključimo, da vzdrževalna 

poribljavanja niso dala pričakovanih učinkov, posledično pa je bil uplen potočnih postrvi močno 

zmanjšan. Vzroke je potrebno iskati predvsem v slabšanju življenjskih pogojev za potočno postrv, 

predvsem povečanega onesnaževanja, regulacij vodotokov ter različne rabe vode zaradi česar se 

zmanjšujejo naravni pretoki in posledično zvišuje temperature vode. V manjših vodotokih pa svoje 

doda tudi plenjenje sive čaplje. K takemu stanju je prispevalo tudi več desetletno vlaganje 

domestificiranih linij atlantske postrvi in s tem skoraj popolna izguba avtohtonih linij, značilnih za 

skoraj vsak potok. Opozarjamo na: Vnesene ribe so dokazano ekonomsko in ekološko neučinkovite 

(Weis & Schmutz 1999 a,b) in Report by the Concerted Action on Identification, Management and 

Expoitation of Genetic Resources in the Brown Trout (Salmo trutta) (EU FAIR CT )/-3882). 

 

5.3.7 Sonaravna gojitev rib 

 

Predlagamo dopolnitev desetega odstavka na strani 34 tako da glasi: 

 

Na uspeh sonaravne gojitve poleg subjektivnih dejavnikov odločilno vplivajo tudi objektivni, kot so: 

spremembe habitatov zaradi različnih človekovih dejavnosti (posegi v vodni prostor, različna 

gospodarska raba vode), vse pogostejša sušna leta in manjši pretoki vode v potokih, onesnaževanje 

voda, povečanje števila ribojedih ptic in njihovo plenjenje. Zaradi vpliva vseh naštetih dejavnikov se 

je uspeh sonaravne gojitve zmanjšal. Evidentno je tudi, da je več desetletno vlaganje zaroda in večjih 

rib domestificiranih atlantskih potočnih postrvi, ki so ekonomsko in ekološko neprimerne (Weiss 

&Schmutz 1999 a,b). S tako „sonaravno gojitvijo“ smo izgubili skoraj vse na lokalno okolje 

prilagojene lokalne linije. Doslednost „sonaravne gojitve“ in tehnika stari ali novi način, o katerih je 

toliko govora, so za uspeh vlaganja verjetno manj pomembni kot nadomeščanje domorodnih lokalnih 
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linij z domestificiranimi linijami atlantske potočne postrvi. V donavskem povodju, kjer so rezultati 

upravljanja populacij potočne postrvi slabši in problemi večji, je bil v obdobju 2001-2010 uspeh 

sonaravne gojitve 7,4% (število odlovljenih rib glede na število vloženih). Uspeh je v resnici še slabši 

saj v mnogih gojitvenih potokih potekajo le odlovi, brez predhodnega vlaganja  zaroda, to je po tako 

imenovanem novem načinu sonaravne gojitve. S tem se razmerje med vloženimi in odlovljenimi 

postrvmi spremeni v korist odlovljenih rib. Izkazan je boljši rezultat od dejanskega, višji procent 

uspeha. Zato bo ob pripravi osnutkov RGN opravljena natančna analiza po posameznih ribiških 

okoliših oziroma gojitvenih revirjih ter selekcija in zmanjšanje števila gojitvenih revirjev in določitev 

optimalne sonaravne gojitve za posamezen ROK, v povezavi s smiselnostjo poribljavanja ribolovnih 

revirjev tega ribiškega okoliša. 

 

5.4.1 Ekološko in kemično stanje voda 

 

Ocene ekološkega stanja voda se ne da korektno določiti  brez kvalitetnih podatkov o stanju ribjih 

populacij in brez analiz vzorcev rib ( vsebnosti strupov, težkih kovin,…). Teh podatkov je zaenkrat 

absolutno premalo in zato tudi ocene ekološkega stanja mnogih vodotokov po naši oceni ne ustrezajo. 

Vprašljiva je tudi ustreznost lokacij in število merilnih mest v mreži monitoringa za ugotavljanje 

ekološkega stanja voda. Za primer: če bi upoštevali fizikalno-kemijske analize vode in sedimenta  

(  Monitoring vode in sedimenta  v Studenčnici,laguni Markovci in reki Dravi - ZZV Maribor-2011 ) 

in izsledke ihtioloških raziskav ( Ebra –2012 ) na reki  Dravi na območju Ptuja ter statistiko ulova RD 

Ptuj zadnjih let, bi ugotovili, da ocene dobrega ekološkega stanja gotovo ne dosega Drava od Melja do 

Ptujskega jezera, prav tako pa Drava v ostalem delu spodnjega toka vključno s Ptujskim in Ormoškim 

jezerom dosega le slabo ekološko stanje. V slabo ekološko stanje sodi tudi Dravinja, ki je po  

ihtioloških raziskavah ena najbolj degradiranih vodotokov v Sloveniji, zaradi regulacij in stalnih 

industrijski onesnaževanj (ZZRS 2001, EBRA 2005), slab ekološki razred pa sodita tudi reki Polskava  

in Pesnica, ki sta bili v večjem delu togo regulirani. Na vseh treh naštetih večji pritokih spodnje Drave 

so zgrajene tudi vodne pregrade, ki onemogočajo migracije rib iz Drave.   

 

Prav tako se z oceno ekološkega stanja voda reke Krke ter potokov Radeščica, Sušica in Temenica se 

ne strinja Ribiška družina Novo mesto in pričakuje ustrezno izvedbo monitoringa in  ugotovitev 

dejanskega  ekološke stanja naštetih voda ter odpravo vzrokov, ki slabšajo kemijsko in ekološko stanje 

voda   ( prisotnost tributilkositrovih spojin v vodi, poraščanje reke Krke z makrofiti -tudi na drstiščih 

lipana in podusti, ne zagotavljanje Qes pri HE v Soteski in HE v Mačkovcu). Potok Radeščica ne 

dosega zelo dobrega ekološkega stanja, kot je zapisano v Programu. Poslabšuje ga izrazito slabo 

kemijsko stanje vode (onesnažen zaradi pretiranega gnojenja), več kot polovica vodne površine je 

zaraščena z  makrofiti in algami in ima zelo  spremenjene morfološke elemente (razširitev struge, 

zamuljenost), ki opočasnjujejo vodni tok in samočistilno funkcijo in kisikove razmere. Potok Sušica, v 

Programu sploh ni omenjen, je pa v slabem ekološkem stanju predvsem zaradi onesnaževanj (iztok 

zdravilišča Krka v Dolenjskih Toplicah). Prav tako ne dosega zmernega ekološkega stanja  od izvira 

do poniknjenja pri Ponikvah in od Luknje do izliva v Krko potok Temenica. Struga se širi in plitvi, 

useda se mulj, zaradi gnojenja se povečuje količina nutrientov v vodi, kar pospešuje rast makrofitov. V 

samem mestu Trebnje so dodatni problem onesnaževanja in spremembe  morfoloških elementov, ki so 

prinesle izrazito slabo ekološko stanje in je bilo v zadnjih letih tu več velikih poginov rib, zato se 

Temenico predlaga v Programu tudi za revitalizacijo. 

 

5.4.2 Hidromorfološke lastnosti habitatov 

 

Ker so raziskave biološke produktivnosti vodotokov nesistematične in redke ter ob dejstvu, da je  

biološka produktivnost odvisna od razpoložljive hrane ter stanja habitata, pomurski ribiči sklepajo, da 

je primarni vzrok za majhnost populacij avtohtonih vrst rib slabo hidromorfološko stanje vodotokov v 

smislu čezmerne regulacije vodotokov, kar je eden izmed vzrokov, da v celotnem Pomurskem okolišu 

ni niti enega vodotoka, ki bi se uvrščal v kategorijo zelo dobro ekološko stanje. 

 

Glede na navedbe v točki »5.4.2. Hidromorfološke lastnosti habitatov«, da je na reki Muri od Hrastja 

Mote naprej ohranjen sistem rokavov in mrtvic, kar posledično pomeni, da je na tem delu reka 

uvrščena v razreda  »sonaravno urejeni vodotoki« in »delno naravni vodotoki«, ribiči ugotavljajo, da 
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je ocena zelo optimistična. Vzrok za tako oceno vidijo v nujnosti izvršitve zahtev Vodne direktive. 

Rokavi so namreč večino časa zaradi minulih posegov, ki so izravnavali vodni tok (oblaganja brežin s 

skalami/kamenjem) in pospeševali globinsko erozijo rečnega dna,  brez stika z glavnim tokom reke. 

Zato predlagamo, da se v program za tabelo 7 jasno opredeli ocena:        

 

»Reka Mura je edina večja slovenska reka, ki na ozemlju RS še ni pregrajena z visokimi pregradami in 

kot taka pomeni edinstven habitat za ohranjanje pestrosti in vitalnosti populacij avtohtonih vrst rib 

črnomorskega porečja. Skupaj z glavnima pritokoma reko Ledavo in Ščavnico bi lahko ob primernih 

revitalizacijskih posegih pomenila edinstven rečni sistem za avtohtone vrste rib črnomorskega porečja. 

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev se na delu reke Mure od Hrastja Mote do meje s Hrvaško 

izvedejo posegi, ki bodo zagotovili, da bo vsaj 30 % vode teklo po rokavih, kar bo omililo erozijo 

rečnega dna. S »sproščanjem« brežin reke na določenih mestih se reki omogoči bočna erozija, kar bo 

prav tako zmanjšalo erozijo v globino.« 

 

5.4.4 Negativni dejavniki 

 

5.4.4.3. Vodnogospodarski objekti oziroma pregrade, ki ribam preprečujejo prehod 

 

Če se že eksplicitno navajajo pregrade na vodotokih, ki preprečujejo ali ovirajo ribam prehod, potem 

je potrebno navesti tudi pregrade na treh večjih pritokih Drave v spodnjem toku. Predlagamo , da se za 

3.odstavkom na strani 52 doda nov odstavek: 

»Tudi večji pritoki Drave, ki se izlivajo v Dravo med Ptujem in Hrvaško, imajo zgrajene pregrade, ki 

onemogočajo  prehode ribam. Na Dravinji so nepremostljive pregrade na MHE Elau v Tržcu, Helver v 

Zg. Pristavi, pri nekdanji žagi v Jurovcih , pri MHE in mlinu Sajko na Slapah in pri nekdanji TVI 

Majšperku. Na Polskavi je nepremostljiva ovira jez MHE Burg v Tržcu, na reki Pesnici pa jez pri 

Zamušanih«. 

 

V 6. odstavku na strani 53. pa predlagamo, da se zbriše besedi: »in Drave«. 

 

 

5.4.4.5 Male hidroelektrarne 

 

Ugotavljamo, da pri starejših MHE država še ni določila ekološko sprejemljivega pretoka (Qes) in 

tehnične naprave ne omogočajo prekinitve odvzema vode ter obratovanja MHE kot predvideva 

uredba, ko je pretok manjši od Qes. Posledično so v sušnih obdobjih struge nizvodno od MHE v 

presledkih tudi več ur brez slehernega pretoka vode, ker jo lastnik MHE akumulira v vodnem zajetju 

(elektrarne na osi vodotoka) oz. spelje v celoti na turbino (cevni odvzem). 

 

Na reki Krki je enak pojav pri Žagi in MHe v Soteski in pri MHE v Mačkovcu, kjer je zaradi odvzema 

vode preko Qes znaten del jezu suh več tednov na leto.  

 

 

5.4.4.7 Biološke obremenitve 

 

Predlagamo, da se sedmi odstavek spremeni in glasi: 

 

Šarenka je tujerodna vrsta, ki je bila iz Severne Amerike v Evropo prinešena v drugi polovici 19. 

stoletja, v Slovenijo pa leta 1890, takrat predvsem za gojitev v ribogojnicah. So pa že v tistem času z 

njo tudi poribljavali določene vodotoke. Danes se šarenka v nekaterih naših vodah drsti in vzdržuje 

»divje« populacije. Je bolj prilagodljiva na spremembe habitatov in kakovosti ter temperature vode od 

domorodnih postrvjih vrst, potočne in soške postrvi. V zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja se je 

pričela množično uporabljati za dopolnilna poribljavanja »pod trnek« v ribolovne revirje v času 

ribolovne sezone, predvsem tam, kjer je bil močan interes turističnega ribolova in kjer so zaradi 

vplivov onesnaženja, regulacij in desetletnega vlaganja domestificiranih atlantskih postrvi začele 

naravne populacije domorodnih vrst postrvi upadati.           
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5.4.4.8  Ribojede živali 

 

Glede razvrstitve negativnih dejavnikov, ki vplivajo na ribiško upravljanje, gotovo ne sodi vpliv 

ribojedih živali na zadnje mesto (celo za biološki vpliv 5.4.4.7). Tudi ni nobene potrebe da 

»skrivamo« ribojede ptice za vsebino:  »ribojede živali«. Vpliv drugih ribojedih živali (vidra, …) je 

namreč tako zanemarljiv v primerjavi z ribojedimi pticami, da ni razloga , da na tem mestu govorimo 

o ribojedih živalih. 

 

Vpliv kormoranov na populacijo podusti nazorno prikazuje analiza podatkov o številu uplena podusti 

pred invazijo kormoranov, ki se je pričela v letu 1993. Kljub nespremenjenih ostalih vplivih in kljub 

vlaganjih podusti se je uplen podusti  izrazito zmanjšal. Predlagamo da se za četrtim odstavkom na 

strani 61 doda sledeč prikaz podatkov, ki jih je zbral in pripravil dr. Miha Janc : 

 

Razmerje ulova podusti v petih letih pred prihodom jat kormoranov, 1986 – 1990, in ulova 

podusti od 2005 – 2009 

 

 
REKA 

Število ujetih podusti v obdobju  Ulov se je zmanjšal za 
faktor 

1986 -1900 2005 - 2009 

 Savinja 41204 27456 1,5 

Krka 39455 2830 13,94 

Drava 198329 35942 5,5 

Ljubljanica 28454 2276 12.5 

Sora 5678 4571 1,24 

Vipava 13288 2163 6,14 

Sava 83750 21296 3.93 

Kolpa 5999 2066 2,9 

Kamniška bistrica 0 34 Povečal z 0 na 34 

Sotla 178 1765 Povečal  9,9  X 

Dravinja 3716 2582 1.44 

Mura 15401 9261 1,66 

SKUPAJ 434029 112242 3,87 

    

 
Razmerje vložka podusti v petih letih pred prihodom kormoranov, 1986 –1990, in vložka 

podusti od 2005 – 2009 

 
REKA 

Število vloženih podusti v obdobju  Vložek se je 
povečal/zmanjšal za 

faktor 
1986 -1900 2005 - 2009 

 Savinja 14130 8632 1,64 

Krka 1500 44946 29,36 

Drava 0 1950 0 > 1950 

Ljubljanica 748 40850 54,61 

Sora 1134 19656 17,49 

Vipava 0 231 0 > 231 
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Sava 5272 59214 11,23 

Kolpa 151 8222 54,9 

Kamniška bistrica 0 0 0 

Sotla 310 0 310 > 0 

Dravinja 0 1387 0 > 1387 

Mura 0 0 0 

SKUPAJ 23245 185088 7,96 

 
Podatke za obdobji 1986-1900 in 2005-2009 so združeni, da  se izognemo nihanjem v posameznih 

letih. Ulov se je zmanjšal za 74%, vložek pa povečal za 796 %. V obdobju 2005-2009 smo ujeli 2 od 3  

vloženih  podusti. Kje so ribe od naravne drsti?   

 

Podobno prikazani podatki so lahko edino vodilo za ukrepe in nadaljnje raziskave. In še: bolj kot 

vlaganje samo je pomembno razmerje med vložkom in uplenom, ker kažejo učinkovitost in smiselnost 

vlaganja. Ko primerjamo obdobje 1986-1900 z obdobjem 2005-2009,  se je ulov podusti zmanjšal za 

74%, vložek pa povečal za 796 % - glej priloženo preglednico o ujetih in vloženih podusteh v 

Sloveniji. V obdobju 2005-2009 smo (računsko) ujeli le še 2 od 3  vloženih  podusti. Kje so ribe od 

naravne drsti? Najbolj drastično se je ulov zmanjšal na Krki, Ljubljanici in Savi kljub največjim 

vložkom.   

 

 

 

Problematiko velikega kormorana je poskušala reševati delovna skupina, ki naj bi pripravila 

dolgoročni program reševanja konflikta, a očitno neuspešno, saj DOPS-u v zadnjem obdobju celo 

uspeva preprečevati pravnomočnost odločbi, ki bi dovolila vznemirjanje oziroma poseg v zavarovano 

živalsko vrsto. Na  Ribiški zvezi Slovenije tudi menimo, da je upravni postopek neprimerno orodje za 

reševanje tega konflikta, zato so potrebna učinkovitejša orodja, ki jih predlagamo med ukrepi.  Tudi 

postopek reševanja povzročene škode, kot ga določa ministrovo navodilo, za reševanje škod, 

povzročenih po ribojedih pticah, ni ustrezen, zato ga je potrebno spremeniti. 

 

Sicer pa bi moral predviden (6. odstavek) »Načrt,  na podlagi katerega se bo uravnavalo populacijo 

velikega kormorana v Sloveniji in izvajali ukrepi za zmanjšanje škode na ribjih populacijah« poleg  

predlaganih sprememb obravnavati tudi ostale ribojede ptice, predvsem pa nosilce in roke za pripravo 

načrta. 
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5.7 Gojitev rib 

 
Ribiči vlagamo ribe, ne samo zaradi  nadomestitve uplenjenih rib, ampak tudi zato, da nadomestimo 

izpad  naravne repopulacije,  nastale zaradi negativnih dejavnikov, ki vplivajo na ribolovne vode in 

matične jate. Zato predlagamo, da se to upošteva tudi v vsebini 3. odstavka, zato naj se tekst glasi: »Za 

nadomeščanje izpada rib zaradi ribolova in vliva negativnih dejavnikov na ribe oziroma za 

vzdrževanje optimalne…« 

 

 
5.10 Škode in odškodnine zaradi pogina rib 

 

5.10.1 Pogin rib 

 

Že dalj časa ugotavljamo, da je večni problem v primeru pogina rib dilema, kdo bo naročil in opravil 

vzorčenja in analize rib. Brez teh opravil in iz njih izvedenih materialnih dokazov je iskanje 

povzročitelja, ki v največ primerih ni znan, obsojeno na propad.  

 

Predlagamo, da se v tretji odstavek  vnese ugotovitev, da kljub Uredbi o pravilih ravnanja v zvezi z 

ukrepanjem ob poginih rib, ni sistemsko rešen način vodenja intervencij naročanja in plačila vzorčenj 

in  analiz. Primerna rešitev bi bila, da se za te naloge pooblasti koncesionarja v okviru izvajanja javnih 

vodnogospodarskih nalog (VGP), financira pa iz naslova taks za obremenjevanje okolja ter kazni in 

izterjav v izvršilnih postopkih kršiteljev oz.  povzročiteljev poginov. 

 
5.13 Druga s sladkovodnim ribištvom povezana vprašanja 

 

Menimo da bi kazalo na tem mestu navesti tudi vlogo RZS, kot društva ki deluje v javnem interesu 

(izobraževanje, publicistika, strokovna koordinacija, mednarodno sodelovanje…..)  

 

 

6.4 Določanje pravil za trajnostno rabo rib 

 

6.4.1.1 Ribolovni režim 

  
Med ribolovnimi načini je kot primer našteta tudi »medmera«. Menimo, da medmera ne pomeni 

načina ribolova, kot je to opredeljeno v ZSRib (24. člen) ali Pravilniku o ribolovnem režimu (10. 

člen). Tako niti ni opredeljena v poglavju, ki določa pomen izrazov, kjer je napisano: da je medmera 

določena dolžina rib znotraj lovne mere, ki se je ne sme upleniti. Medmera torej sodi v sklop lovnih 

mer, ki pa nima ne pravne, niti ne ustrezne strokovne podlage (najmanjše lovne mere določa 16. člen 

Pravilnika), zato jo je potrebno v programu črtati ali pa strokovno utemeljiti in pripraviti tudi predlog 

za spremembo predpisov. 

 

6.4.1.2. Ribiška tekmovanja 

 

Menimo, da s širitvijo območij Natura, ni korektno nekritično posegati v ribiško upravljanje oziroma 

ga spreminjati. Zato predlagamo, da se v prvi alinei usmeritev zadnji stavek dopolni in glasi: 

»Določanje novih tekmovalnih tras znotraj območij Natura 2000 ni dovoljeno«.  

 

6.4.4. Sonaravna gojitev 

 

Izhajajoč iz načelnih pripomb, opredeljenih v uvodu, so nesprejemljive tudi usmeritve in ukrepi pod to 

točko.  V revirjih, kjer sonaravna gojitev ni več uspešna, je to večinoma posledica negativnih 

dejavnikov - običajno so to odvzemi vod, regulacije ali drugi posegi. Namesto ukinjanja teh gojitvenih 

revirjev je potrebno predvideti renaturacije oz. revitalizacije degradiranih gojitvenih vodotokov. Ali ni 

ključni cilj doseči dobro ekološko stanje  površinskih voda in s tem pravzaprav zagotoviti ključne 
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pogoje za uspešno sonaravno gojitev rib. Nekritična racionalizacija sonaravne gojitve in zmanjševanje 

števila revirjev, ki so bili v preteklem obdobju namenjeni tej dejavnosti je nedopustno, saj si s tem 

izpodkopavamo temelj za trajnostno rabo rib,  

 

6.5 Naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganje dobrega ekološkega stanja 

 

Med usmeritve je dodati : 

 

-      zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka v vodotokih (Qes) 

 

Med ukrepe je potrebno dodati:  

- uravnavanje števila ribojedih ptic: 

o s spremembo Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS št. 

46/04, 109/04, 84/05 in 115/07 in 32/08 – odlUS), v kateri veliki kormoran ne bo več  

uvrščen med zavarovane vrste živali; 

o s sprejemom podzakonskega akta - pravilnika, ki bi dolgoročno urejal poseg oziroma 

upravljanje z  velikim kormoranom; 

o s spremembo Navodila za ravnanja v zadevah uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za 

škodo, ki so jih povzročile živali zavarovanih prosto živečih vrst (MOP št. 35605-

28/2008/2 z dne  15.05.2008), ko gre za reševanje škod po velikem kormoranu; 

- ohranjanje in varovanje drstišč 

- določitev in nadzor zagotavljanja Qes v vodotokih 

- renaturacije vodotokov in zagotovitev pretočnosti rečnih rokavov in mrtvic  

 

V tabelo 6: seznam odsekov vodotokov predlaganih za revitalizacijo je potrebno dodati:  

 

Polskava    Sestrže-Jurovci  

Ledava  od Krašči  do izliva v  Muro 

Ščavnica od Gajševc do izliva v Muro 

Temenica Prapreč do Ponikve 

 

V tabelo 7: Seznam prioritet objektov predlaganih za gradnjo ali sanacijo ribje steze je potrebno 

dodati: 

 

Sava  jez pri NE Krško                             sanacija 

Dravinja  MHE ELAU  Tržec                  sanacija 

Dravinja jez Jurovci                                  gradnja 

Dravinja  MHE HELVER  Zg. Pristava   sanacija 

Dravinja MHE in Mlin Sajko Slape          gradnja 

Dravinja jez Majšperk                               gradnja 

Polskava jez MHE Burg                            gradnja 

Pesnica  jez pri Zamušanih                        gradnja 

 

6.6 Podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje v ribiških okoliših 

 

Glede koncesijske dajatve je potrebno upošteva zlasti: 

 

- dejansko kakovost revirja (dejansko ekološko stanje posameznih voda) 

- število dejansko izkoriščenih ribolovnih dni 

- ovrednotenje nalog, ki jih ribiči izvajajo v javno korist na področju naravovarstva in ekologije 

(vlaganje rib za repopulacijo, ki presega uplen, nadzor nad vplivi na okolje, čiščenje okolja, 

osveščanje javnosti,…) 

 

Nepopolne ocene o ekološkem stanju varstvenih in ribolovnih revirjev ne bi smele predstavljati 

relevantne podlage za opredelitev kakovosti posameznega ribolovnega revirja, ki je v tej točki  
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opredeljen  kot pomemben kriterij za določanje višine koncesije. Kakovost ribolovnih revirjev iz 

skupine stoječih vod je precenjena, zato bi bilo potrebno vse faktorje prepoloviti.        

 

Število razpoložljivih ribolovnih kot ključni kriterij za določanje višine koncesijske dajatve bi bilo 

potrebno bolj jasno definirati oziroma opredeliti elemente, na podlagi katerih pridemo, do tega števila. 

Dokler nimamo popolnih podatkov o nosilni kapaciteti posameznih vodotokov, predlagamo, da je to 

preprosto povprečje števila izkoriščenih ribolovnih dni v preteklem šestletnem načrtovanem obdobju. 

 

6.7 Ribolov v komercialnih ribnikih 

 

Ukrepi: vzpostavi se register komercialnih ribnikov, v katerih se izvaja redni nadzor ribiškega 

upravljanja 

 

Izvajalci: nosilci vodne pravice… 

 

Ali registra komercialnih ribnikov še ni, ker čakamo, da ga bodo namesto pristojnih vzpostavili nosilci 

vodne pravice, ki bodo tudi sami nad sabo izvajali redni nadzor ribiškega upravljanja?  

 

Izvajalce in  kazalnike je torej potrebno vsebinsko prilagoditi ukrepom! 

 

6.8 Gojitev rib 

 

V tem sklopu je potrebno predvideti tudi ukrepe, izvajalce in kazalnike, ki bodo konkretizirali v 5. 

členu ZSRib postavljenega cilja: načrtovanje, pospeševanje in nadzor gojitve rib za poribljavanje 

voda. Zlasti v zvezi pospeševanja in nadzora ni omenjenega nič. 

 

6.11 Škode in odškodnine 

 

Usmeritev:  

- Sistemsko rešiti postopek intervencij, predvsem pa financiranje vzorčenj, analiz in sanacij v  

primeru pogina rib 

Ukrepi: 

- Pooblastiti koncesionarja za vodenje intervencij, vzorčenja,  analize in sanacijo (spremeniti 

uredbo  o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib - ista pripomba kot pri 5.10.1). 

 

6.12.2 Ribiško čuvajska služba 

Smiselno je, da se za imenovanje določi samo najmanjše število ribiških čuvajev, nikakor pa največje. 

Profesionalizacija ribiških čuvajev je glede na finančna sredstva možna le v redkih ribiških družinah, 

zato bo večina te dejavnosti izvajana še vedno volontersko, kar pa zahteva večje število ribiških 

čuvajev in manjšo obremenitev na posameznika. 

 

6.15 Usmeritve za upravljanje populacij posameznih vrst rib 

 

6.15.1.1 potočna postrv 

 

Predlagamo, da se za drugim odstavkom na strani 93 pod opombo pod črto doda oziroma 

nakaže problem sonaravne vzreje potočne postrvi v nekaterih vodotokih – primer: analiza 

vzreje postrvi na primeru RD Dolomiti, ki jo je pripravil dr. Miha Janc: 

 

Vsaj  v nekaterih ribiških družinah, kot na primer v RD Dolomiti, težava ni v vzreji mladic iz zaroda 

ampak, da tisoči mladic iz gojitvenih potokov, vloženih v ribolovno vodo Gradaščico „izginejo“. V tej 

ribiški družini je sedemnajstletno poprečje med leti 1989 in 2005 189 vloženega zaroda in 38 dve leti 

in več starih rib iz potokov za eno ujeto potočnico – glej priložena preglednica in graf. Dolgoletni 
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uspeh vzreje v potokih je torej 20%, od v ribolovno vodo vloženih 2+ rib pa se jih ujame 2,6%, v njej 

pa ne mrgoli postrvi.  

 

 

Razmerje med vložkom in uplenom se tudi po letu 2005 ni bistveno spremenilo.  

 

Očitno je nekaj narobe z vlaganjem rib iz potokov v ribolovno vodo. Razen tega, da tako kot druge 

ribiške družine v Sloveniji že desetletja vlagamo v naše vode domestificirane atlantske postrvi, ki se 

ne obnesejo, so možni dodatni vzroki za neuspeh še: 1. množica preseljenih rib tekmuje za prostor, 2. 

prav zato so brez kritja izpostavljene plenilcem in 3. mladice in odrasle ribe so nenadoma prestavljene 

v kemijsko, fizikalno, hidrološko in hidravlično drugačno okolje, kar je brez dvoma stres. Ker imajo 

podobne težave tudi nekatere druge ribiške družine je očitno, da tako imenovana sonaravna vzreja v 

določenih vodotokih ne deluje, ribiške družine pa je stala ogromno denarja in delovnih ur. Ob ustrezni 

analizi bi bilo oboje mogoče uporabiti veliko bolj koristno, na primer za sonaravno urejanje 

vodotokov. 

 

Pri usmeritvah predlaga Dr. Janc: 

 

- Zavod za ribištvo RS in Oddelek za živinorejo seznanita ribiške družine, kje in kdaj bo 

mogoče dobiti ikre z očmi ali zarod avtohtonih donavskih postrvi, ki je prostorsko in domnevo 

genetsko najbližji njihovi izginuli (z atlantsko postrvjo izrinjeni) lokalni liniji potočnic. 

- Te ikre z očmi ali zarod se vlaga na drstišča v ribolovnih vodah. 

- Dokler ne bo na voljo iker ali zaroda donavskih postrvi, se smuka plemenke iz vod 

upravljavca, se ikre vzreja v pooblaščenih ribogojnicah in se jih, ko dosežejo stadij iker z očmi 

ali zaroda, vloži v ribolovne vode. 

1989 1990 1991 19921993 1994 1995 19961997 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005
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LETO vloženih <5cmvloženih>5 cm ujetih   Razmerje

1989 30,000 671 377 80 18 01

1990 30,000 6,037 207 145  29  1

1991 30,000 7,808 196 153  40  1

1992 30,000 3,841 166 181  23  1

1993 30,000 7,440 267  112  28  1

1994 30,000 5,903 151  199  39  1 100 kg merskih

1995 20,000 5,705 162   123  35  1 300 kg merskih

1996 30,000 4,495 147   204  31  1 420 kg merskih

1997 30,000 2,334 108   278  22  1 200 kg merskih

1998 30,000 9,565 79   380 121  1

1999 30,000 5,567 85   353  65  1

2000 30,000 5,199 71   422  73  1

2001 10,000 3,847 47   213  82  1

2002 20,000 2,343 68   294  34  1

2003 20,000 3,737 82   243  47  1

2004 20,000 4,272 58   345  74  1

2005 20,000 3,262 59  339  55  1

Skupaj 440000 82,026 2330 189  38  1
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- Preneha se z dragim, delavno intenzivnim in očitno za nekatere vodotoke neuspešnim 

„sonaravnim gospodarjenjem“ to je s prestavljanjem dve leti in več starih postrvi iz 

potokov v ribolovne vode. 
 

Na str. 95 osnutka je zapisano, da se „število revirjev za sonaravno gojitev potočne postrvi zmanjša, 

opusti se v revirjih, kjer rezultati v preteklosti niso bili ustrezni (število izlovljenih mladic manjše od 5 

% vloženega zaroda). 

 

Pripomba: Večina potokov za sonaravno vzrejo je takšnih, da ne dosega tega limita ali pa komaj 

dosega le – tega. Vzrok za takšno stanje je v velikem številu čapelj in visoki stopnji onesnaženosti 

oziroma degradiranosti potokov. Če bomo ukinili takšne gojitvene potoke, potem nimamo več nobenih 

možnosti za sonaravno gojitev čistega lokalnega tipa potočne postrvi. Tako kot je zapisano v osnutku, 

pomeni, da pristajamo na negativne vplive v gojitvenih potokih, doseči pa želimo ravno nasprotno. 

Torej, potrebno je načrtovati zmanjšanje vpliva ribojedih ptic in onesnaževanj ter gradbenih in drugih 

posegov v varstvene revirje. S takšnimi ukrepi bi dvignili uspešnost sonaravne vzreje, ki je po naši 

presoji nujna. 

 

6.15.1.6 Donavska podust 
 

Drava, Mura in Sava s pritoki imajo dovolj potenciala za vzpostavitev naravne repopulacije podusti, 

vendar se morajo popraviti  napake iz preteklosti  in ovire, ki so ta naravni proces repopulacije 

porušile (renaturacija vodotokov, ohranitev in varovanje drstišč, pretočnost rečnih rokavov, skrivališča 

za ribe, prehodi za ribe,….). Gojitev in dopolnilna vlaganja so šele na drugem mestu ukrepov. 

 

Ukrepi: med ukrepi v (tabeli 9) dodati pred ostalimi ukrepi: 

 

- ohranjanje dinamike rečnih prodišč, 

- renaturacija oz. revitalizacija degradiranih vodotokov in zagotovitev ustrezne pretočnosti rečnih 

rokavov in mrtvic 

 

In nenazadnje:  

V gradivu še vedno ni urejena pojmovna zmeda, ki se kaže v pojmih prostočasni ribolov,  družabni 

ribolov, družabna tekmovanja. Njihova vsebina ni nikjer opredeljena, najpogosteje pa se pod 

različnimi pojmi skriva ista vsebina. Smo že v zaključku leta 2012, zato bi bilo smiselno prilagoditi 

tudi naslov dokumenta. 

 

Če poskušamo posplošiti naše pripombe v eno, je ta naslednja: osnutek Programa nima dovolj 

poglobljene strokovne analize o vzrokih za zmanjšanje populacije nekaterih vrst rib ( npr. lipan, 

podust) ter konkretizirane vrste in  prioritete nalog in ukrepov za izboljšanje stanja in dosego ciljev 

glede trajnostne rabe rib, ki so določeni tako v normativni ureditvi kot tudi v samem Programu 

upravljanja rib v celinskih vodah. Ob zaključku naj ponovno izrazimo naša prizadevanja in 

pričakovanja po celoviti in metodološko korektni pripravi dokumenta, ki bo dolgoročno opredeljeval 

slovensko sladkovodno ribiško politiko. Čeprav se sprejemu mudi, pa je po naši oceni potrebno dati 

prednost vsebini in kvaliteti dokumenta. 

 

Predlagamo in pričakujemo, da boste na osnovi dobljenih pripomb skladno z določili metodologije 

priprave predpisov Vlade RS, v nadaljnji fazi priprave in usklajevanja tega strateškega dokumenta  

pripravili odgovor v katerem boste navedli katere naše pripombe ste upoštevali, v primeru pa, da 

menite, da nekatere od njih ne morete upoštevati pa argumentirali morebitno zavrnitev. Naša izhodišča 

in pripombe smo pripravljeni še dodatno argumentirati na skupnem sestanku.  

 

S spoštovanjem, 

 

Dr. Miroslav Žaberl, 

 predsednik  RZS 


