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20. december 2021 

 
 

Skupno stališče nevladnih organizacij s področja ohranjanja narave o  
Osnutku Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 

 
 

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji je ključen dokument, s katerim spremljamo stanje narave 
in okolja ter sledimo izvajanju začrtane državne politike njunega varstva. Ker gre za zelo 
pomemben dokument, ki daje osnovo za vse nadaljnje delo, ukrepe in usmeritve, spodaj 
podpisane nevladne organizacije, ki delujemo na področju ohranjanja narave, podajamo v okviru 
javne razprave skupno stališče o Osnutku Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 z dne 
19. 11. 2021. 
 
Ugotovili smo, da Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ni pripravljen v skladu z 
Zakonom o ohranjanju narave (ZON) in Zakonom o varstvu okolja (ZVO), saj ne vključuje vseh 
zakonsko predpisanih vsebin poročila na področju ohranjanja narave, nekatere vsebine pa zajema 
le delno. 
 
Osnutek poročila ni skladen najmanj z 2., 3. in 11. točko 107. člena ZVO, saj ne vsebuje podatkov 
»zlasti o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah« (2. točka 107. člena ZVO), »ogroženih, 
varovanih in zavarovanih območjih« (3. točka 107. člena ZVO) ter »izvajanju vseh javnih služb 
ohranjanja narave« (11. točka 107. člena ZVO). Osnutek poročila tudi ni skladen s 109. členom 
ZON, saj ne vsebuje poročila o stanju na področju ohranjanja narave, čeprav gre za obvezen 
sestavni del poročila (1. odstavek 109. člena ZON). Osnutek poročila tako ne vsebuje najmanj 
»podatkov o stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov, ekološko 
pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in ekosistemov« (1. točka 109. člena ZON) ter 
»podatkov o stanju na področju varstva naravnih vrednot« (2. točka 109. člena ZON). 
 
Našteto predstavlja umanjkanje ključnih podatkov o stanju biotske raznovrstnosti in sistema 
varstva naravnih vrednot ter izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave, kar je za nacionalno 
poročilo nedopustno. Menimo, da dokler Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ne bo 
vsebovalo vseh zakonsko predpisanih in torej nujnih vsebin, ni primerno za zbiranje predlogov in 
pripomb nanj. Predlagamo, da Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 umaknete iz 
nadaljnje obravnave in ga dopolnite z manjkajočo zakonsko predpisano vsebino s področja 
ohranjanja narave ter nov osnutek ponovno predložite v javno razpravo. Le tako bo ta izjemno 
pomemben dokument primeren za nadaljevanje postopka sprejema. 
Ker Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ni pripravljen v skladu s področnima 
zakonoma, je kakršnakoli vsebinska presoja trenutno pripravljenega osnutka brezpredmetna. 
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V pričakovanju rešitve, skladne z zakonoma, vas pozdravljamo spodaj navedene nevladne 
organizacije: 
 

 Botanično društvo Slovenije 
Andrej Podobnik, predsednik 

 

 

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 
dr. Matej Ogrin, predsednik 

 

 

Društvo za jamsko biologijo 
Luka Vodnik, predsednik 

 

 

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni 
razvoj Dinaridov – Dinaricum 

Rudi Kraševec, predsednik 

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije  

Rudolf Tekavčič, predsednik 
 

 

Društvo za preučevanje rib Slovenije 
Andreja Slameršek, predsednica 

 

 

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev 
Slovenije 

Andrej Peternel, predsednik 
 

 

Herpetološko društvo – Societas herpetologica 
slovenica 

Anja Pekolj, predsednica 
 

 

Morigenos – slovensko društvo za morske 
sesalce 

Tilen Genov, predsednik 
 

 

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine 
dr. Miha Adamič, direktor 
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Slovensko društvo za proučevanje in varstvo 
netopirjev 

Eva Pavlovič, predsednica 
 

 

Slovensko entomološko društvo Štefana 
Michielija 

Urška Ratajc, predsednica 
 

 

Slovensko odonatološko društvo 
Peter Kogovšek, predsednik 

 

 

Zavod REVIVO 
Rok Škof, direktor 

 

 

Zavod Symbiosis, so. p. 
Jana Kus Veenvliet, direktorica 

 

 

 
 
V imenu zgoraj navedenih 15 nevladnih organizacij, zapisanih po abecednem vrstnem redu, poslal Damjan 
Vinko (damjan.vinko@gmail.com). 


