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Občina Razkrižje 
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9246 Razkrižje 

 

 

Zadeva: Smernice za pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve OPN Občine 

Razkrižje, št.2 

 

Na podlagi vabila za izdajo pripomb pri pripravi izhodišč za spremembe in dopolnitve 

Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 2, vlagatelja Občina Razkrižje, 

Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, ki jo je Zavod za ribištvo Slovenije prejel dne 1. 6. 2021, št. 

zadeve 3500-0001/2021-56, daje Zavod za ribištvo (v nadaljevanju ZZRS) naslednje mnenje.  

Po pregledu dokumentacije objavljene na spletnem strežniku: 

http://www.razkrizje.si/izhodisca-za-pripravo-spremembe-in-dopolnitve-obcinskega-

prostorskega-nacrta-obcine-razkrizje-st-2-sd-opn2/?hilite=%27opn%27,  

ugotavljamo, da se v okviru predmetnega OPN (SD OPN 2) načrtujejo dela na območju 

vodnih in priobalnih zemljišč, zato v nadaljevanju podajamo usmeritve, ki naj se upoštevajo v 

izhodiščih za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, št. 

2.  

 

Splošne smernice   

 

Varovanje habitata 

 Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri 

zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. 

člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem 

stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost 

vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja 

naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin.  

 Dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega 

urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost 

oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja ribjih vrst po vodotokih. 

http://www.razkrizje.si/izhodisca-za-pripravo-spremembe-in-dopolnitve-obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-razkrizje-st-2-sd-opn2/?hilite=%27opn%27
http://www.razkrizje.si/izhodisca-za-pripravo-spremembe-in-dopolnitve-obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-razkrizje-st-2-sd-opn2/?hilite=%27opn%27


 

 

Preprečevanje onesnaževanja voda 

 Odpadkov in gradbenega materiala se v vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča, ne 

odlaga. V času izvajanja posegov morajo biti urejene začasne deponije na način, da bo 

preprečeno onesnaževanje voda. 

 Morebitno premeščanje plavin (proda, gramoza, peska) se mora izvajati na način, da se 

bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali. 

 Vsa morebitna betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje 

prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje 

strupenih betonskih odplak v vodo.  

 Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov. 

Preprečeno mora biti izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in 

strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča.  

 Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli 

odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnih zemljišč ali 

v sami strugi reke vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z območja 

delovišča v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji, in je 

potencialno strupen za ribe. 

 Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le – teh ne zajema vode iz vodotokov. 

 

Varovanje ribjih vrst in drstišč 

 Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v 

varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na 

kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, 

ki poseljujejo vodni prostor vodotokov. 

 Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo združeno, tako da ne bo prihajalo do ponovnih 

poseganj v struge vodotokov na istih lokacijah. 

 

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja 

 Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvajajo samo v času izven 

drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja, pristojno 

ribiško družino. Izvajalec del mora o predvidenem času izvajanja del pravočasno (7 do 14 

dni pred začetkom del) obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja, da lahko 

izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju 

posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno 

in daljše časovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca 

ribiškega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se 

lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo 

vodotoka. 

 

 



 

 

Podrobne smernice 

1. Zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi s 

pristojno ribiško družino. V kolikor se ribje vrste v vodotokih na obravnavanem območju 

začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s 

pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru 

zakasnjene drsti po poteku zakonsko predpisane varstvene dobe, tako da se prepoved 

izvajanja del lahko podaljša tudi v čas po koncu varstvene dobe. 

2. V primeru izvedbe posegov v vodotoke in vodna telesa mora biti načrtovano varstvo rib in 

njihovih habitatov. Določeni morajo biti cilji, omejitve in potrebni omilitveni ukrepi. 

3. Posegi na območju površinskih voda (tekoče vode in stoječa vodna telesa) in posegi na 

območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko imajo vpliv na ribe in njihove vodne 

habitate, morajo biti načrtovani v sodelovanju s strokovnjaki s področja ribištva in 

ihtiologije. 

4. Pred načrtovanjem novih objektov za hidroenergetsko rabo se na območju predmetnega 

OPN/OPPN izvede pregled vseh obstoječih hidroenergetskih objektov. Primarno naj bo 

načrtovana optimizacija obstoječih objektov za posebno rabo vode (male in velike 

hidroelektrarne), in sicer tako izvedba objektov za rabo vode kot tudi način izvajanja rabe 

vode. Novih hidroenergetskih pregrad in spremljajočih objektov, ki bi lahko preprečevali 

doseganje cilja dobrega ekološkega stanja vodotokov, katerega biološki element so tudi 

ribe, naj se ne načrtuje. 

5. Na območjih vodotokov, kjer je že prisoten negativni kumulativni vpliv obstoječe posebne 

rabe voda (male hidroelektrarne, namakalni sistemi, tehnološka raba) na ribe, naj se 

novih prečnih objektov v vodotokih ne načrtuje. 

6. Vsa gradbena dela naj se v največji možni meri oddaljijo od strug vodotokov. 

7. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje 

kalnosti oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo izvajali posegi. Načrtovani naj bodo 

ukrepi, katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. V kolikor se 

med izvajanjem načrtovanih posegov ugotovi, da je kalnost vodotokov zaradi posegov 

presegla priporočeno vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, 

ki je navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib 

(Uradni list RS, št. 46/2002) ali obstaja možnost pogina rib in drugih vodnih organizmov 

na obravnavanem območju, je potrebno izvajanje posegov nemudoma zaustaviti. 

 

Smernice, ki jih je podal ZZRS, naj se vsebinsko smiselno upoštevajo pri nadaljnji 

pripravi OPN Občine Razkrižje, št.2.  

 

Pripravila:       Direktor: 

Tjaša Kodela, mag. geog.           Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet. 

 



 

Poslati: 

- Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, priporočeno s povratnico in na 

obcinarazkrizje@siol.net, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, po elektronski pošti na 

gp.mkgp@gov.si;  

- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, 

sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti, 

- ZZRS arhiv, tu. 
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