Inšpektorat RS za okolje in prostor
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
gp.irsop@gov.si
in
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
irsko.mko@gov.si
V Ljubljani, 28. december 2015

ZADEVA: PRIJAVA INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM
Spoštovani,
S strani okoljevarstvenih aktivistov in civilno-družbenih iniciativ smo bili obveščeni o več primerih
pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško. Zaradi ograje prihaja tudi do fragmentacije habitata, kar je iz naravovarstvenega
vidika pomemben negativni vpliv, predvsem na bolj ogrožene vrste. V Prilogi 1 pošiljamo fotografije
in opise nekaterih situacij.
Kot organizacija s statusom delovanja v javnem interesu in koordinator mreže 34 nevladnih
organizacij, od katerih jih ima 14 status delovanja v javnem interesu na področju okolja in narave, vas
pozivamo, da
- preverite zakonitost postavitve ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško in nas o ugotovitvah obvestite;
- nas skladno z zakonodajo o dostopu do informacij javnega značaja obvestite o morebitnih
študijah glede vpliva ograje na živali;
- nas obvestite, ali in kako ste glede nastale naravovarstvene škode zaradi ograje in
dokazanih poginov že ukrepali.
Prosimo, da nas o poteku naše prijave in o ugotovitvah ter morebitnih ukrepih obveščate in da
informacije pošljete v obliki elektronskega zapisa na naslov gaja@umanotera.org. Če to ni mogoče,
pa na poštni naslov Umanotera, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana.
S spoštovanjem,

Gaja Brecelj
direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj
v imenu mreže Plan B za Slovenijo
Kontakt: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org, 01 439 7100
V vednost:
 Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, sasa.dragar@gov.si
 Igor Simšič, direktor inšpekcije za lovstvo in ribištvo, Igor.Simsic@gov.si
 Primož Marolt, direktor kmetijske inšpekcije, primoz.marolt@gov.si
 Nevenka Žvokelj, po pooblastilu, direktorica inšpekcije za okolje in naravo, nevenka.zvokelj@gov.si
 Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si

Priloga 1: Fotografije in opisi situacij pogina divjadi zaradi poškodovanja na
žici in rezilih ograje na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
SITUACIJA 1:
Vasica DEČINA v POLJANSKI DOLINI OB KOLPI, BELA KRAJINA
Datum: 14.12.2015
Ura: 9 zjutraj
Natančna lokacija:
N45*28.516'
E015*05.097'
Smrtno poškodovan jelen, onemogočen dostop do vode.
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SITUACIJA 2:
Vas SODEVCI v POLJANSKI DOLINI OB KOLPI, BELA KRAJINA
Datum: 6.12.2015
Ura: 11 zjutraj
Natančna lokacija:
N45*29.026'g
E015*04.592'
Smrtno poškodovana košuta.

Lokacija 20m stran od prve, poškodovana košuta je zbežala v bližnji gozd.

SITUACIJA 3
Učakovci pri Vinici, Bela Krajina
Datum: 8.12.2015
Smrtno poškodovana srna v reki Kolpi.

Priloga 2: Podlage za inšpekcijsko ukrepanje






Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN; Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe),
Zakon o prekrških (ZP-1; Ur. l. RS, št. 7/2003 in spremembe),
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 39/06 in spremembe),
Zakon o vodah (ZV-1; Ur. l. RS, št. 67/02 in spremembe),
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2; Ur. l. RS, št. 96/04 in spremembe),

Še posebej izpostavljamo vaše dolžnosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju
narave, in sicer:
a) Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, drug predpis
ali da naprava ali obrat ne delujeta v okviru dovoljenja, izdanega na podlagi tega zakona, ima pravico
in dolžnost:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi z virom onesnaževanja okolja, ali v času
izvajanja posega v okolje, odpravijo v roku, ki ga določi,
2. odrediti izvedbo ukrepov za odpravo virov čezmerne obremenitve v roku, ki ga določi,
3. odrediti omejitev oziroma prilagoditev delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali
pravil ravnanja,
4. odrediti izvedbo kontrolnega monitoringa,
5. predlagati pristojnemu ministrstvu odvzem okoljevarstvenega dovoljenja,
6. prepovedati obratovanje naprave ali obrata, če deluje brez okoljevarstvenega dovoljenja ali
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, kadar je to predpisano.
b) Če povzročitelj obremenitve ne ravna v skladu z ukrepi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka tega
člena, pristojni inšpektor začasno ali trajno prepove:
1. obratovanje naprave ali obrata,
2. opravljanje dejavnosti,
3. uporabo nevarne snovi,
4. izvajanje tehnološkega postopka ali
5. uporabo naprave, prometnega sredstva ali izdelka in njegovo dajanje na trg.
c) Inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, če ugotovi, da so kršene določbe
Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2; Ur. l. RS, št. 96/04 in spremembe), predpisov oziroma aktov,
izdanih na njihovi podlagi, še pooblastilo nadzirati izkoriščanje ali rabo naravnih vrednot in sestavin
biotske raznovrstnosti glede njihove usklajenosti z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi in pristojnosti:
1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti v prejšnje stanje,
odpravo škode oziroma sanacijo na stroške povzročitelja, v skladu s predhodno pridobljenim
strokovnim mnenjem zavoda;
2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja dejavnosti, ki se izvaja v nasprotju z
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
3. odrediti prepoved izvajanja posega, če se poseg izvaja brez naravovarstvenega soglasja
oziroma v nasprotju z naravovarstvenim soglasjem;
4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek po tem zakonu;
5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška po tem zakonu;
6. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami tega zakona in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo izročitev zatočišču;
7. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami tega zakona in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo uničenje, izročitev ali prodajo;
8. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

